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Sammanfattning 
 
En svaghet med en stor del av befintlig marknadsföringsteori är att studierna de baseras på i 
huvudsak behandlar marknadsföringsfunktionen i större företag. Därför föreligger ett intresse 
att skapa förståelse för marknadsföringsfunktionen i små företag. 
 
Ett problem för små företag är resursbrist av olika slag. Detta tar sig uttryck bland annat i att 
de inte är tillräckligt marknadsorienterade och att detta oftast kan härledas till bristande 
marknadsplanering. Marknadsföring har även en tendens att av små företag uppfattas som en 
kortsiktig aktivitet, vilket ytterligare förstärker bilden av att den strategiska aspekten förbises. 
Utifrån denna bakgrund har vi formulerat följande problem: 
 
Hur ser marknadsplaneringsprocessen ut i små företag med färre än 10 anställda? 
 
För att kunna besvara denna frågeställning har vi gjort en genomgång av tidigare forskning 
relaterad till problemet. Detta teoretiska ramverk har vi sammanfattat i en grafisk modell som 
ligger till grund för datainsamling och analys. 
 
Genom en kvalitativ studie av sammanlagt fem olika företag har vi identifierat såväl likheter 
som skillnader mellan teorin och den studerade verkligheten. Resultaten av vår studie visar att 
mer eller mindre alla delar av marknadsplaneringsprocessen återfinns i de studerade 
företagens strategi. De förekommer i någon form, men existerar antingen omedvetet eller utan 
struktur. För de studerade företagen verkar svårigheten vara att förstå hur 
marknadsplaneringen olika komponenter ser ut och hur dessa komponenter förhåller sig till 
varandra. Vår forskning utmynnar i ett antal konkreta rekommendationer för hur små företag 
bör förhålla sig till marknadsplanering. 
 
Som avslutande rekommendationer redogör vi för våra förslag till fortsatt forskning inom 
ämnesområdet. 
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Inledning 

1 Inledning 
 
 kapitlet beskrivs bakgrunden till, och syftet med den genomförda studien. Först ges 
läsaren en övergripande bild av både teoretiska och praktiska bakomliggande faktorer som 

leder fram till problemformuleringen. Därefter förklaras syftet och målet med studien. 
 I

 

1.1 Problembakgrund  
 
En marknadsföringsteori som fått stort genomslag hos såväl teoretiker som praktiker är 
marknadsföringsmixen och dess 4P, Produkt, Plats (distribution), Pris och Promotion1. Denna 
teori har länge haft en dominerande ställning i marknadsföringsforskningen främst på grund 
av teorins enkelhet, både att undervisa och att praktisera2. Tanken med teorin är att anpassa de 
kontrollerbara faktorerna (pris, plats, produkt, och promotion) i en okontrollerbar miljö 
(efterfrågan, politik etc.) för optimalt resultat3. 
 
Under senare tid har dock denna teori kritiserats av ett flertal aktade forskare: Christian 
Grönroos menar att McCarthy’s 4P är ett föråldrat verktyg och att marknadsföringen nu står 
inför ett paradigmskifte. Till skillnad från McCarthy menar Grönroos att 
marknadsföringsfunktionen bör integreras i alla funktioner inom organisationen. Den 
psykologiska effekten av att ha en separat marknadsföringsavdelning hindrar företaget från att 
få en marknadsorientering som genomsyrar hela organisationen. Grönroos menar vidare att en 
av de viktigaste aspekterna av marknadsföring är att skapa och upprätthålla långsiktiga 
relationer.4

 
 ”Marketing is to establish, maintain, and enhance relationships with 
customers and other partners, at a profit, so that the objectives of the 
parties involved are met. This is achieved by a mutual exchange and 
fulfillment of promises”.5

 
Ett problem med dessa generella marknadsföringsteorier är att studierna de baseras på i 
huvudsak behandlar marknadsföringsfunktionen i större företag.6 Redan 1981 
uppmärksammade Welsh & White skillnader mellan små och stora företag i artikeln ”A small 
business is not a little big business”. Författarna argumenterar här för att ett litet företag inte 
kan betraktas ha samma förutsättningar som stora företag. Det lilla företaget begränsas i sin 
verksamhet av något som författarna beskriver som resursfattigdom. Denna begränsning 
innebär att företaget måste drivas på ett annorlunda sätt än stora företag. Bristen på finansiella 
resurser medför att små företags kompetens oftast är av generell art och att de sällan kan unna 

                                                 
1 McCarthy, E. J. (1971), Basic marketing: a managerial approach. Homewood IL, RD Irwin Inc. 
2 Grönroos C. (1993), From marketing mix to relationship marketing: Towards a paradigm shift in marketing. 
Svenska handelshögskolan, Aug. 
3 McCarthy, E. J. (1971).  
4 Grönroos C. (1993), From marketing mix to relationship marketing: Towards a paradigm shift in marketing. 
Svenska handelshögskolan, Aug. 
5 Ibid. s.11 
6 Weinrauch et al. (1991), Dealing with limited financial resources: A  Marketing challenge for small business. 
Journal of small business management, Oct, volume 29, issue 4. s.45 
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Inledning 

sig lyxen att tillföra specialistkunskaper. Denna kompetensbrist leder till att de avancerade 
analysverktyg som används i stora företag inte är lika användbara i de små företagen. 7
 
Små företags tillväxt är av stor betydelse för samhällsekonomin. Företag med färre än 50 
anställda står för 52 procent av den privata sysselsättningen i Sverige och utgör nästan en 
tredjedel av landets totala sysselsättning8. En studie av Davidsson, Lindmark & Olofsson 
visar dessutom att fler jobb försvinner än vad som skapas inom stora företag. Detta föranleder 
att små- och medelstora tillväxtföretag får en allt större betydelse för arbetstillfällen och ökad 
ekonomisk tillväxt, både regionalt och nationellt.9 Det är därför av stor vikt att 
etableringsprocessen för små företag blir lyckad men så tycks inte alltid vara fallet. Bland 
andra Timmons påvisade i en studie att upp till 70 procent av nystartade företag inte överlever 
de första fem åren10.  Mot denna bakgrund föreligger ett vetenskapligt intresse för att skapa 
större förståelse för hur mindre företag arbetar. 
 
Marknadsföringens betydelse för små och medelstora företag har belysts i en studie av 
Halborg, McPhie & Storey då man undersökte utfallet av det brittiska projektet “DTI 
marketing initiative” 11. Projektets övergripande syfte var att förbättra konkurrensfördelarna 
för små och medelstora företag genom att höja kvalitén i företagsledningen genom 
subventionerad konsultering i strategiska nyckelfunktioner, såsom marknadsplanering12. 
Studien visade att de företag som ingick i projektet ökade sin försäljning med minst fem 
gånger så mycket jämfört med ett genomsnittligt företag13. Hills konstaterar i en tidigare 
utförd studie att en professionell analys av ett företags marknad kan reducera antalet 
misslyckade företagsetableringar med upp till 60 procent14.  
 
Marknadsplanering beskrivs som en process bestående av ett flertal komponenter; analys av 
möjligheter på marknaden, marknadsundersökningar och val av målmarknad, utveckling av 
marknadsföringsstrategier, planering av marknadsföringstaktiker samt implementering och 
kontroll av företagets marknadsföringsåtgärder.15  
 
I enlighet med Welsh och White framhåller även Gruber små företags resursbrist som ett 
problem. Detta tar sig uttryck bland annat i att de inte är tillräckligt marknadsorienterade och 
att detta oftast kan härledas till bristande marknadsplanering.16 Marknadsföring har även en 

                                                 
7 Welsh, J. & J, White. (1981), A small business is not a little big business. Harvard business review, Jul/aug, vol 
59, issue 4. 
8 www.foretagarna.se/admin/img/artiklar/Fakta_2004_2.pdf; 050510 kl 12:56. 
9 Davidsson, P., L. Lindmark, & C. Olofsson. (1994), Dynamiken i svenskt näringsliv.  Lund: Studentlitteratur, s. 
18,19 
10 Timmons, J.A. & M.A. Devanna, & A.L.M. Dingee (1999), New Venture Creation: Entrepreneurship in the 
1990s. third ed., Homewood Ill. 
11 Halborg, McPhie & Storey, (1997), Warwick SME Marketing Case Studies. 
12 http://www.users.wbs.warwick.ac.uk/group/csme/research/dti_marketing, 2005-04-04 12:21 
13 Hultman C., C, Gunnarson & F, Prenkert (1998), Marketing behaviour and capabilities in some Swedish 
SMEs: Expanders as opposed to non-expanders. Swedish foundation for small business research. Stockholm. 
s.115 
14 Hills, G. (1985), Market Analysis and Marketing in New Ventures: Venture Capitalists’ Perceptions. Journal 
of small business management, January, vol 25. 
15 Peattie, K. J & Notley, D.S. (1989), The Marketing and Strategic Planning Interface. Journal of Marketing 
Management, Spring89, Vol. 4 Issue 3.
16 Gruber, M. ( 2004), Marketing in new ventures: theory and empirical evidence. Schmalenbach business 
review, april, vol 56. 
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tendens att av små företag uppfattas som en kortsiktig aktivitet, vilket ytterligare förstärker 
bilden av att den strategiska aspekten förbises.17  
 
Forskningen redovisad ovan visar att resursbristen i form av ekonomiska medel och 
specialistkompetens inom marknadsföring medför vissa problem gällande marknadsplanering 
i små företag. Vi ställer oss då frågande till hur små företag faktiskt hanterar denna 
problematik. Eller är det så att dessa vedertagna teorier inte går att applicera i alla typer av 
företag? Om dessa metoder faktiskt används, används de då på alternativa sätt som kräver 
mindre resurser och kunskap? 
 

1.2 Problemformulering 
 
I enlighet med ovanstående resonemang har vi formulerat vår frågeställning enligt följande: 
 
Hur ser marknadsplaneringsprocessen ut i små företag med färre än 10 anställda? 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att genom en studie av små företag skapa förståelse kring hur 
marknadsplaneringsprocessen ser ut i dessa. Därtill vill vi redogöra för vilka eventuella 
alternativa metoder för marknadsplanering som används i små företag.   
 
 
 

                                                 
17 Murdoch, H., H. Blackley, & J. Blythe. (2001), Beliefs and attitudes of Welsh SMEs to marketing, Journal of 
Targeting,Measurement and Analysis for Marketing. Vol 10. 
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2  Teoretisk metod 
 
etta kapitel behandlar de metodologiska ställningstaganden som ligger till grund för 
studien. Syftet med kapitlet är att ge läsaren insyn i vad som påverkat valet av de 

metoder vi använt oss av för att studera detta område  
D 
 

2.1 Ämnesval 
 
Som tidigare nämnts har de små företagen stor betydelse för samhällsekonomin. Detta faktum 
och vetskapen att vi inom en snar framtid kanske jobbar i små företag har skapat ett intresse 
för det område vi valt att behandla i denna studie. Mot den tidigare redovisade 
problembakgrunden finns det även ett vetenskapligt intresse att göra denna typ av studie som 
motvikt till den forskning som koncentrerar sig på stora företag. Det finns ett behov att fylla 
den kunskapslucka som existerar angående marknadsplanering inom små företag. Till 
exempel menar Weinrauch:  
 

”Interestingly, limited financial resources did create problems in 
conducting quality marketing... educators need to identify and research 
economical marketing strategies that address these problem areas. In a 
nutshell, the future interface between marketing costs and specific 
marketing problems must come to fruition”.18  
 

2.2 Förförståelse 
 
En persons förförståelse utgörs av tidigare insamlade erfarenheter och kunskaper från arbete, 
utbildning och livet i allmänhet. Författarens subjektiva erfarenheter och fördomar präglar 
dennes personlighet och gör därmed avtryck på forskningen vare sig forskaren vill eller inte.19

 

Mot bakgrund av detta är det alltså viktigt att som forskare vara medveten om förförståelsens 
påverkan på studien. 
 
Författarnas förförståelse om det specifika problemet kan delas in i två olika delar; allmän och 
teoretisk förförståelse.  
 
Den allmänna förförståelsen grundar sig på våra kunskaper om och erfarenheter av 
småföretagande i Umeå. Vår allmänna förförståelse om småföretagande är begränsad. Då 
ingen av oss i sitt arbetsliv varit direkt verksam i mindre företag saknar vi praktiska kunskaper 
om hur arbetsgången är i sådan verksamhet. De erfarenheter vi har av småföretagande är 
således endast teoretiska och grundar sig i vår universitetsutbildning, främst genom kurser i 
entreprenörskap. 
 
Teoretisk förförståelse har två huvudsakliga beståndsdelar, förstahands förförståelse och 
andrahands förförståelse. Den förstnämnda har sin grund i en individs sociala bakgrund och 

                                                 
18 Weinrauch, J.D., et al. (1991), Dealing with limited financial reaources: a marketing challange for small 
business. Journal of small business management, oct, vol 29, issue 4, s.53. 
19 Holme, I. & B. Solvang. (1997), Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: 
Studentlitteratur, s. 151-153.  
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erfarenheter medan den senare är förankrad i teoretisk kunskap inhämtad från exempelvis 
litteratur eller instruktioner.20

 
Båda författarna har studerat på civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan i Umeå under 
åtta terminer och har under denna tid erhållit grundläggande kunskaper inom ämnen så som 
nationalekonomi, statistik, juridik samt fördjupad kunskap inom företagsekonomi, främst 
entreprenörskap, management och marknadsföring. Vi har i och med detta en gemensam 
grund i vår andrahandsförförståelse.  
 
Våra studier inom företagsekonomi och framför allt inom ämnena entreprenörskap och 
marknadsföring har naturligtvis i stor utsträckning bidragit till vårt ämnesval. De insikter vi 
fått genom dessa kurser ligger till grund för valet av ämne i denna uppsats. Att vi inte har 
någon större praktisk erfarenhet av småföretagande skulle i detta fall kunna inverka positivt 
då vi som författare inte har några förutfattade meningar om hur marknadsplanering går till i 
små företag. Men självklart kan detta även inverka negativt då det finns risk att vi som 
forskare fokuserar på fel saker och då kan gå miste om viktig information.  
 

2.3 Kunskapssyn 
 
Inom samhällsvetenskapen pratar man vanligen om två kontrasterande kunskapssyner, 
positivism och hermeneutik.   
 
Den positivistiska synen menar att forskaren skall vara fri från föreställningar och 
värderingar.21 Med detta menas att verkligheten är objektiv och generaliserbar.22 Endast 
genom att studera verklighetens olika delar kan helheten förstås.23

 
Hermeneutiken har sina rötter i humanistisk vetenskap och uppkom som ett alternativ till den 
då dominerande kunskapssynen, positivismen24. Hermeneutikerna menar att det inte bara går 
att studera olika delar. Man måste se till helheten och de olika delarnas betydelse i det 
sammanhanget. Det är endast då som man kan förstå sammanhanget25. Enligt 
hermeneutikerna är målet med forskning att tolka och förstå verkligheten utifrån den situation 
som råder för den/det som blir studerat, man menar att det inte finns någon objektiv 
verklighet. 26  Både tolkningar och vägval i studien är påverkade av forskarens tidigare 
erfarenheter och förförståelse. 27 Då syftet med denna studie inte är att generera generella 
sanningar, utan snarare skapa en djupare förståelse för små företag, förefaller den 
hermeneutiska synen på fenomenet vara mest lämplig.28 Studien kommer uteslutande att 
undersöka betydelsen av olika strategier, tolka dessa och i dess specifika sammanhang skapa 
ny kunskap. 

                                                 
20 Johansson-Lindfors, M-B. (1993), Att utveckla kunskap: Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. Lund: Studentlitteratur, s. 76 
21 Halvorsen, K. (1992), Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur, s. 14.  
22 Patel, R. och B, Davidsson. (1994), 23-25. 
23 Ibid 
24 Lundahl, U. & P. H. Skärvad, (1999), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. Lund: 
Studentlitteratur, s. 36 
25 Patel, R. & U. Tebelius. (1987), Grundbok i forskningsmetodik: Kvalitativt och kvantitativt. Lund: 
Studentlitteratur,  s. 33-34 
26 Patel, R. och B, Davidsson. (1994), Forskningsmetodikens Grunder. Lund: Studentlitteratur , s.28 
27 Johansson-Lindfors, M-B. (1993), s. 45 
28 Johansson-Lindfors, M-B. (1993) 
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2.4 Perspektiv 
 
Att beskriva från vilket perspektiv forskaren har sin utgångspunkt är av stor vikt för att öka 
läsarens förståelse för studien. Eftersom valet av perspektiv är ett medvetet val har detta stor 
inverkan på studien och vilken verklighet forskaren upptäcker.29

 
För uppfylla syftet med uppsatsen är det nödvändigt belysa problemet ur företagarens 
perspektiv, och därigenom skapa förståelse för  hur de upplever problematiken med 
marknadsplanering. 
 

2.5 Angreppssätt 
 
Med angreppssätt menas på vilket sätt forskaren väljer att närma sig den empiriska 
verkligheten, den del av verkligheten som är föremål för den empiriska studien.30

 
Vilket angreppssätt forskaren väljer är avgörande för hur den empiriska verkligheten studeras. 
Detta val bör vara väl förankrat i problemformuleringen.31 I denna studie har problemet 
angripits med en deduktiv ansats vilket innebär att forskningen utgår från teori och går sedan 
vidare till empiri32. Forskaren avbildar verkligheten genom att konstruera en teoretisk 
referensram. En empirisk studie genomförs sedan varpå resultaten från denna jämförs med 
den teoretiska referensramen och forskaren undersöker hur väl dessa stämmer överens.33  
 
I denna studie har vi valt att konstruera ett teoretiskt ramverk baserat på befintlig forskning 
inom småföretagande och marknadsföring. Det konstruerade teoretiska ramverket kommer att 
utgöra en grund för datainsamlingen och är direkt avgörande för vilka intervjufrågor som 
kommer att ställas till undersökningsobjekten. Detta eftersom vi ämnar undersöka om det 
föreligger skillnader mellan teorin och hur små företag i vardagen förhåller sig till 
marknadsplanering. 
 

2.6 Metodval 
 
Den kvalitativa metoden syftar till att förklara ett fenomen och skapa djupare förståelse för de 
bakomliggande orsakerna.34 Det centrala i en kvalitativ undersökning är vad deltagarna 
uppfattar som viktigt och betydelsefullt sett ur deras perspektiv. Med detta som utgångspunkt 
försöker forskaren att se världen genom deltagarnas ögon.35

 
Syftet med vår studie är att identifiera metoder för marknadsplanering och diskutera hur dessa 
används i mindre företag. Detta kräver en djupare förståelse för vad denna marknadsplanering 
innebär och vi har därmed valt att genomföra djupgående intervjuer med representanter för de 
studerade företagen. De personer vi valt att inkludera i studien har alla god insyn i respektive 
företag och ansvarar dessutom för företagets marknadsföring. Vi anser att den kvalitativa 
                                                 
29 Halvorsen, K. (1992), s. 37-38 
30 Johansson-Lindfors, M-B. (1993), s. 54.  
31 Ibid s. 54 
32 Johansson-Lindfors, M-B. (1993), s. 55 
33 Ibid, s. 57-59 
34 Holme, I, Solvang, B. (1997), s 14 
35 Bryman A. (2002), Samhällsvetenskapliga metoder,. Malmö, Liber ekonomi,  s. 272-273 
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forskningsmetoden bättre hjälper oss att uppfylla syftet eftersom den syftar till att skapa 
förståelse för och analysera helheten.  
 
En av flera möjligheter hade givetvis varit att genom en kvantitativ datainsamling undersöka 
hur stor andel av småföretagen som anser sig jobba aktivt med marknadsplanering, och utifrån 
data ta reda på om dessa företag har något gemensamt. Vi valde dock att avföra detta 
alternativ eftersom vi då inte hade kunnat gå in på de bakomliggande orsakerna till varför 
företagen agerar som de gör, vilket är vår avsikt med denna uppsats. 
 

2.7 Teorival 
 
Den valda teoretiska referensramen utgörs av teorier, vilka utifrån problembakgrunden kan 
anses vara relevanta för att uppfylla det uppställda syftet. 
Teorikapitlet inleds med generella teorier kring marknadsplanering för att ge en bild av hur 
denna process är uppbyggd och dess betydelse för såväl små som stora företag. Valet av 
teorier baseras på Peattie och Notleys definition av marknadsplanering, en process bestående 
av:  

• Analys av möjligheter på marknaden. 
• Marknadsundersökningar och val av målmarknad. 
• Utveckling av marknadsföringsstrategier. 
• Planering av marknadsföringstaktiker. 
• Implementering och kontroll av företagets marknadsföringsåtgärder.36  

 
Fortsättningsvis behandlas småföretagande och vad som kännetecknar ett mindre företag och 
dess marknadsföringsfunktion. Något som vi till stor del baserat på Carsons teorier om 
småföretagande.37  
 

 2.8 Insamling av sekundärdata 
 
För att insamla information och teorier till vår studie använde vi i första hand databaser 
tillhandhållna av Umeå universitet. Främst använde vi oss av databasen Business Source 
Premier och sökte där endast på vetenskapliga artiklar som granskats och godkänts av 
oberoende forskningskommittéer. Till en början använde vi oss av sökord såsom small 
business marketing, segmentation, positioning etc. I den senare insamlingen av data sökte vi 
artiklar med hjälp av referenser från tidigare artiklar. Vi använde oss även av viss 
kurslitteratur som behandlar området marknadsföring. För att insamla statistik och 
regionsspecifik information har vi även sökt på olika webbsidor. 
 

                                                 
36 Peattie, K. J & Notley, D.S. (1989), The Marketing and Strategic Planning Interface. Journal of Marketing 
Management, Spring89, Vol. 4 Issue 3.
37 Carson, D. (1985), The Evolution of Marketing in Small Firms. Journal of marketing, vol. 19, issue 5.   
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2.9 Källkritik av sekundärkällor 
 
Vid återgivning av sekundär information finns det alltid en risk att författarna misstolkar och 
återger felaktig information. De vetenskapliga artiklar vi tagit teorier från framförallt baserade 
på resultat från studier gjorda utanför Sverige såsom USA och Storbritannien. Hur detta 
påverkar studien är svårt att säga, men vi håller för troligt att förutsättningarna för företag 
skiljer sig mellan olika länder. Då studierna är baserade på dessa företag bör även 
förutsättningarna att implementera teorier i företag skilja sig åt mellan länderna.  
 
En annan aspekt är att definitionerna i de vetenskapliga artiklarna varierar, t ex termen 
småföretagare har i vetenskaplig litteratur ett stort antal varierande definitioner (antal 
anställda, omsättning etc.). Det föreligger därför en risk för feltolkning och missvisande 
resultat. 
 
Slutligen bör även nämnas att vi inte varit helt konsekventa i fråga om kvalitet i det teoretiska 
ramverket. Vi har i största möjliga utsträckning använt kvalitetsgranskade artiklar, men även 
till viss del läroböcker då inte annat funnits att tillgå. Vetenskapliga artiklar beskriver ofta 
specifika forskningsresultat. Då vi i vissa delar av denna uppsats velat beskriva generella 
teorier, såsom segmentering och positionering, har vi funnit det mer lämpligt att använda oss 
av läroböcker. Vi menar dock att detta inte är något problem då vi använt oss av litteratur från 
aktade författare som till exempel McCarthy, Kotler och McDonald. Dessa redovisade 
faktorer bör givetvis läsaren beakta då denna läser uppsatsen. 
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3   Teoretiskt ramverk 
 

 detta kapitel redovisas vårt teoretiska ramverk, en sammanfattning av de teorier vi anser 
vara relevanta för att besvara vår frågeställning. Kapitlet inleds med en beskrivning av 

vad marknadsplanering är och varför det är viktigt för ett företag. Sedan följer en ingående 
redogörelse för marknadsplaneringens beståndsdelar vilka sedan sammanfattas i en grafisk 
modell. Kapitlet avslutas med en beskrivning av små företag och vilka problem dessa kan 
stöta på i arbetet med marknadsplanering. Anledningen till att vi valt att redovisa dessa 
teorier är för att öka läsarens förståelse för begreppet marknadsplanering och små företag.  

 I

 

3.1 Vikten av marknadsplanering 
 
Marknadsplanering kan beskrivas som en process bestående av ett flertal komponenter: 
 

• Analys av möjligheter på marknaden. 
• Marknadsundersökningar och val av målmarknad.  
• Utveckling av marknadsföringsstrategier. 
• Planering av marknadsföringstaktiker. 
• Implementering och kontroll av företagets marknadsföringsåtgärder.38  

 
En studie som undersöker marknadsplaneringsprocessen i 77 små, oberoende 
datoråterförsäljare i USA visar att de företag som prioriterade en tydlig strategisk 
marknadsplanering presterade bättre resultat än övriga företag i studien. Framförallt 
presterade dessa företag bättre i två nyckelfunktioner i marknadsplaneringsprocessen: 
Insamlande av information om marknaden och effektivitet i marknadsplanen. Dessa två 
funktioner visade sig ha en positiv inverkan på det finansiella resultatet i företagen.39 Detta 
bekräftas även i en annan studie av Shaw där han identifierade framgångsfaktorer för 
dotterbolag till tyska företag som agerade på den engelska marknaden. Resultaten visade att 
framgångsrika företag segmenterade marknaden och hade en tydlig marknadsorientering i 
motsats till mindre framgångsrika företag, som istället hade en produktorienterad strategi. 
Denna skillnad i strategi berodde främst på graden av oberoende dotterbolaget hade i 
förhållande till moderbolaget. Detta oberoende möjliggjorde att dotterbolagen kunde fokusera 
sina marknadsföringsresurser till den lokala marknaden istället för att rätta sig efter 
moderbolagets strategi. Studien hade en relativ svag svarsfrekvens när endast 186 svar på 955 
distribuerade enkäter inkom. Trots att denna menar Shaw att resultatet kan generaliseras och 
visar på en tydlig tendens.40 Enligt denna teori är ett oberoende en faktor som väsentligt ökar 
möjligheterna att implementera skräddarsydda strategier på den lokala marknaden. En 
möjlighet som de flesta småföretag borde kunna ta till vara på. 
 

                                                 
38 Peattie, K. J & Notley, D.S. (1989), The Marketing and Strategic Planning Interface. Journal of Marketing 
Management, Spring89, Vol. 4 Issue 3.
39 Conant, J. & S. White. (1999), Marketing Program Planning, Process Benefits, and Store Performance: An 
Initial Study Among Small Retail Firms. Journal of Retailing, vol. 75, issue 4. 
40 Shaw, V. (2000), Successful marketing strategies of German companies in the UK.  Journal of marketing, vol 
34, issue 1&2.
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En nyckelfråga för företagets marknadsföring och strategiska planering är segmentering. Val 
av målmarknad och positionering är ytterligare två viktiga komponenter för framgångsrik 
strategisk marknadsplanering.41

 

3.2 Analys av marknaden 
 
Information om den marknad som företaget agerar på är en grundläggande förutsättning för 
framgångsrik marknadsplanering. Insamling av beslutsgrundande information är därför en 
viktig beståndsdel i framgångsrikt företagande. Här spelar marknadsanalys en vital roll för att 
översätta insamlad data om marknaden till användbar information.42 Med hjälp av denna 
marknadsinformation kan företaget sedan fatta korrekta strategiska beslut, grundade på 
exempelvis kundernas preferenser eller vilka företagets huvudsakliga konkurrenter är.43

 

3.3 Segmentering 
 
Marknadsföringsteorin visar på att kunder har olika behov gällande produkter och service och 
att de dessutom visar på olika typer av köpbeteende.44  
 
På de flesta marknader är bredden på kundernas behov alldeles för stort för att ett företag skall 
kunna tillfredställa hela marknaden. Det är dessutom betydligt lättare för företag att rikta sina 
specifika resurser mot kunder med likartade behov. Segmentering av marknaden innebär att 
dela in kunder med relativt homogena behov i grupper.45

 
Fördelen med segmentering är att det leder till en större förståelse av kunderna och deras 
behov, vilket i sin tur möjliggör en mer precis utformning av marknadsföringsmixen. 
Dessutom ger segmenteringsprocessen en större förståelse av konkurrensen på marknaden. 
Företag med begränsade resurser och en relativt liten marknadsandel kan använda 
segmentering för att hitta marknadssegment där risken för konkurrens är mindre och fokusera 
företagets resurser på det specifika segmentet. Segmenteringsanalysen kan även leda till en 
identifiering av möjligheter hos underutnyttjade kundgrupper, vilket kan vara särskilt lönsamt 
i mogna eller nedgående marknader då det där fortfarande kan finnas växande kundgrupper.46

 
Det första steget i segmenteringsprocessen är att välja vilka basvariabler som ska användas för 
att gruppera kunderna. Det stora antal variabler som finns att tillgå för segmentering kan ställa 
till problem för marknadsföraren då det inte finns ett sätt som kan anses som det bästa, valet 
av variabler beror helt på marknad och produkt. I Winds litteraturstudie om segmentering 
finner författaren att segmenteringen och valet av variabel/variabler bör spegla företagets 
förutsättningar och vad företaget vill uppnå med segmenteringen.47  
                                                 
41 Kara, A., and Kaynak, E. (1997), ‘Markets of a Single Customer: Exploiting Conceptual Developments on 
Market Segmentation, European Journal of Marketing, vol.14, ,issue 6.
42 Churchill, G.A. & I. Iacobucci. (2005), Marketing Research – Methodoligical Foundations. 9th edition, 
Thomson, s 5-8. 
43 Aaker, D., V. Kumar, & G.S. Day. (2005), Marketing Reserarch. 8th edition., Wiley. s. 4 
44 Dibb, S. & L, Simkin. (1997), A program for implementing market segmentation. Journal of business and 
industrial marketing, vol 12, issue 1. (s.52) 
45 Ibid 
46 Ibid 
47 Wind, Y. (1978), Issues and advances in segmentation research. Advances in consumer research, vol. 15 issue 
3.  (S.320) 
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I en studie av Taylor och Cosenza framkom att det segment som är mest lukrativt för 
köpcentra och gallerior är äldre tonårsflickor. I denna studie användes flera olika variabler för 
att segmentera marknaden, bland annat; ålder, familjesituation, kön och livsstil.48  
 
I en annan studie vilken fokuserade på modemarknaden i Chicago segmenterades marknaden 
med hjälp av liknade variabler som exempelvis modelivsstil, val av informationskällor och 
demografiska variabler såsom klädstorlek, ålder, civilstånd och sysselsättning. 
Konsumenterna grupperades utifrån dessa variabler i sex olika grupper: Price shoppers, 
Budget values, Young careers, Senior shoppers, Fashion enthusiasts och Fashion elites, alla 
med utförliga beskrivningar om konsumenternas köpbeteende. Studien visar att företag ofta 
brottas med problemet att de måste attrahera konsumenter från marknadssegment med skilda 
karaktäristika. Det innebär att olika marknadsstrategier krävs för att attrahera konsumenter 
från dessa olika segment.49  
 
De två ovanstående exemplen på val av variabler visar tydligt att segmenteringsvariablerna 
anpassas efter den studerade marknaden och bransch. Något som bör beaktas är att dessa 
studieobjektet agerat på den amerikanska marknaden och variablerna kan därför skilja sig 
något i jämförelse med den svenska marknaden.    
 
Det kan vara fördelaktigt att använda flera variabler för att segmentera marknaden. Detta blir 
mer problematiskt och kräver ofta avancerade verktyg, men uppdelningen blir då mer precis 
och tillåter marknadsföraren att skräddarsy marknadsföringsmixen mot målmarknaden.50 
Exempel på variabler som används vid segmentering återfinns i tabell 3.1 på nästa sida.   
  

                                                 
48 Taylor, S. & R.M. Cosenza. (2002), Profiling later aged female teens: mall shopping behavior and clothing 
choice. Journal of consumer marketing. Vol 19, issue 4&5 (s.395) 
49 Kopp, R., R, Eng. & D, Tigert. (1989), A Competitive Structure and Segmentation Analysis of the Chicago 
Fashion Market. Journal of Retailing vol. 65, nr 4 
50 Blois, K. & S, Dibb. (2000), Market segmentation. from the Oxford Textbook of Marketing, sid 4 
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Variabler Författare 

• Ålder 
• Familjesituation 
• Kön 
• Livsstil 

Taylor, S. & R.M. Cosenza. (2002) 

• Civilstånd 
• Sysselsättning 
• Val av informationskällor 
• Modelivsstil 
• Ålder 

Kopp, R., R. Eng., & D. Tigert (1989) 

• Geografi 
• Demografi 
• Konsumtionsbeteende 
• Värderingar 

Haley, R.I. (1983) 

• Ålder 
• Kön 
• Etnicitet 
• Religion 
• Familjens livscykel 
• Inkomst 
• Sysselsättning 
• Utbildning 
• Social klass 
• Land 
• Region 
• Samhällstyp 

Blois, K & S, Dibb. (2000) 

• Boendeform 
• Personlighet och livsstil 

  
Tabell 3.1 –Variabler vid segmentering 
 
För att kunna genomföra en tillförlitlig segmenteringsanalys krävs stora mängder data om 
marknaden, kunderna i marknaden och konkurrensen. Dessa data insamlas av 
marknadsföraren både externt och internt inom företaget. Ibland är det data som insamlats av 
företagets marknadsförare inte tillräcklig för att en tillförlitlig segmenteringsanalys skall 
kunna utföras. I dessa fall behövs ytterligare information vilken i regel tillhandahålls av 
specialister som antingen besitter informationen eller utför ytterligare undersökning.51  
 

3.4 Val av Målmarknad 
 
Eftersom de flesta företag saknar resurser för att rikta sig mot hela marknaden måste 
företaget, efter noggrann genomförd analys och segmentering av marknaden, besluta till vilket 
eller vilka segment marknadserbjudandet skall riktas52. Förutom att bestämma sig för till 
                                                 
51 Blois, K. & S, Dibb. (2000),  sid 15 
52 Kara A. & E, Kanyak. (1994), Markets of a single customer: Exploiting conceptual developments in market 
segmentation. European Journal of Marketing. Vol 31, Issue 11. 
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vilken del av marknaden resurserna ska allokeras innebär även val av målmarknad att 
exkludera de marknadsegment som förefaller ointressanta för företaget.53 Tillsammans med 
företags- och omgivningsspecifika faktorer utgör segmentering av marknaden en grund för 
detta beslutsfattande.54 Ett antal strategier för val av målmarknad kan identifieras: 
odifferentierad strategi, koncentrerad strategi och differentierad strategi, vilka beskrivs 
nedan55. I praktiken förekommer även andra strategier då företag vanligtvis kombinerar 
komponenter från dessa tre56. Val av strategi bör föregås av noggrant övervägande; om ett 
företag väljer ett för litet segment kan det innebära att företaget får svårt att uppnå 
försäljnings- och lönsamhetsmål. Väljer företaget att rikta sitt erbjudande till en för stor del av 
marknaden kan de få svårigheter att tillgodose alla behov.57

 
För att kunna identifiera om de studerade företagen använder sig av någon av ovan nämnda 
strategier har vi valt att mer ingående beskriva dessa olika strategier. De är dock endast ett 
urval av de i litteraturen vanligast förekommande strategierna, en mängd olika varianter och 
kombinationer av dessa förekommer.  
 

3.4.1 Odifferentierad Strategi 
 
En odifferentierad strategi innebär att ett företag försöker tillgodose hela marknadens behov 
med en enda variant av dess produkt. Detta involverar egentligen inte segmentering eller val 
av målmarknad överhuvudtaget utan målmarknaden i det här fallet är hela marknaden, vilket 
innebär att inget behov av segmentering föreligger. På en marknad som kännetecknas av hög 
konkurrens kan företag inte bortse från olika konsumenters specifika behov, eftersom det ger 
konkurrerande företag möjlighet att träda in på marknaden genom att tillgodose dessa behov. 
Ofta visar sig dessa konsumentgrupper vara de mest lönsamma för företagen.58

 

3.4.2 Koncentrerad Strategi 
 
Att känna till konsumenternas behov extremt väl inom ett specifikt segment och satsa alla 
tillgängliga resurser för att tillgodose dessa är ett lyckat framgångsrecept för många företag. 
Detta tillvägagångssätt ger företaget en konkurrensfördel i förhållande till konkurrenter med 
bredare, mer diffusa marknadserbjudanden. Risken med att rikta in sig på en specifik 
målmarknad är att företaget står och faller med framgången hos detta segment.59

 

3.4.3 Differentierad Strategi 
 
Ett företag kan även välja att rikta sitt marknadserbjudande till flera segment parallellt, men 
differentiera produkten så att den tillgodoser de specifika behov som finns inom varje 
segment.60 En differentierad strategi är attraktiv eftersom den, jämfört med en koncentrerad 
                                                 
53 Blois, K. & S, Dibb. (2000), Market segmentation. from the Oxford Textbook of Marketing 
54 Kotler, P. et al. (2001), Principles of Marketing. third European edition, Prentice hall, s.316. 
55 Blois, K. & S, Dibb. (2000), Market segmentation. from the Oxford Textbook of Marketing 
56 Kotler, P. et al. (2001), s.346. 
57 Blois, K. & S, Dibb. (2000), Market segmentation. from the Oxford Textbook of Marketing 
58 Kotler, P. et al. (2001), s.343. 
59 Ibid s.345. 
60 Kotler, P. et al. (2001), s.344. 
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strategi, ger företaget tillgång till ett större antal kunder vilket i många fall innebär ökad 
försäljning.61

 

3.5 Val av målsegment 
 
Med en koncentrerad eller differentierad strategi måste företaget aktivt välja vilket eller vilka 
segment de ska rikta sitt marknadserbjudande till. För att avgöra detta måste företagets 
resurser och styrkor vägas mot attraktionskraften hos de olika segmenten. Attraktionskraften 
hos ett segment bestäms av dess storlek, tillväxttakt och lönsamhetspotential. Företagets 
resurser och styrkor utvärderas för att utröna huruvida företaget har potential att exploatera de 
tilltänkta segmenten. Utvärderingen inkluderar företagets interna marknadsföringstillgångar 
exempelvis varumärken, marknadsföringskunskaper och säljpersonal. Även 
företagsledningens kompetens och hängivenhet,  samt kostnadsfördelar och teknisk 
kompetens tas i beaktande.62

 
De olika segmenten kan sorteras enligt modell 3.1 beroende på attraktionskraft och hur väl de 
passar företagets styrkor. 
 

Attraktiva segment 
som matchar många 
av företagets styrkor.

Attraktiva segment 
som inte matchar 
företagets styrkor. 

Oattraktiva segment 
som inte matchar 
företagets styrkor 

Oattraktiva segment 
som matchar många 
av företagets styrkor.

                  HÖG 
 
 
SEGMENTETS 
ATTRAKTIONS- 
KRAFT 
 
 
 
 
          LÅG 

           FÖRETAGETS STYRKOR 
HÖG                      LÅG 

 
Modell 3.1 Segmentens attraktionskraft.63

 
Ett problem med att segmentera marknaden kan vara att de enskilda segmenten visar sig vara 
allt för små för att vara lönsamma. Den tidigare nämnda studien av modemarknaden i Chicago 
visar att detta problem är vanligt förekommande och detta leder till att återförsäljarna måste 
rikta sitt marknadserbjudande till segment som har skilda karaktärsdrag. Det innebär att en 
och samma återförsäljare måste använda sig av olika marknadsföringsstrategier för att nå fram 
till de olika segmenten.64  
 

                                                 
61 Blois, K. & S, Dibb. (2000), Market segmentation. from the Oxford Textbook of Marketing 
62 Ibid 
63 Piercy, N. & N, Morgan. (1993), Strategic and operational market segmentation: a managerial analysi., 
Journal of strategic marketing, Vol. 1, Issue 2. s.135 
64 Kopp, R., R, Eng. & R, Tigert. (1989), A Competitive Structure and Segmentation Analysis of the Chicago 
Fashion Market. Journal of Retailing vol. 65, nr 4 
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Det finns därmed anledning att misstänka att liknande förhållanden råder i de företag som 
ingår i den studie vi ämnar genomföra, då dessa huvudsakligen sysslar med försäljning på en 
befolkningsmässigt begränsad marknad vilket innebär att de tänkbara segmenten är relativt 
små. 
 

3.6 Positionering 
 
Efter segmentering och val av målmarknad måste företaget positionera sin produkt eller tjänst 
i det valda segmentet. Positionering är den position på marknaden konsumenterna uppfattar 
att produkten innehar i förhållande till konkurrerande erbjudanden. Vilken position en produkt 
har på marknaden skapas av den marknadsledande produkten vilken utgör kundernas 
referenspunkt. Effektiv positionering innebär att försäkra sig om att produkten tillfredsställer 
konsumenternas nyckelbehov och att detta tydligt kommuniceras till konsumenterna. Det 
krävs därför att företagets produkt på något sätt differentieras från konkurrerande alternativ.65  
 
Sujan & Bettman identifierar två skilda strategier för positionering av ett nytt varumärke. Ett 
företag kan välja att positionera sin produkt så den upplevs dela viktiga attribut och 
karaktärsdrag med konkurrerande produkter samtidigt som den har överlägsna 
differentierande attribut. Ett alternativ till denna strategi är att skapa en nischmarknad för den 
nya produkten och distinkt försöka skilja den från konkurrerande alternativ. Produktens 
särskiljande attribut syftar då till att skapa en stark upplevd skillnad mellan det nya 
varumärket och konkurrenter. Det finns tydliga fördelar med båda dessa 
positioneringsstrategier.66

 
Differentiering av produkten ger tillgång till en bredare marknad eftersom produktens 
egenskaper passar in i den specifika produktkategorin och därmed utgör ett fullgott alternativ 
till etablerade varumärken. Att skapa en nischmarknad för produkten isolerar den från resten 
av markanden och risken för att kunderna ska välja ett direkt konkurrerande alternativ 
minimeras. Generellt kan sägas att en differentierad strategi passar bäst på en komplex 
marknad med flera likartade produkter, medan en nischad strategi är bäst lämpad för 
marknader med stor variation och många valmöjligheter.67

 
Studien av Sujan & Bettman visar även att hur mycket en specifik produkt skiljer sig från 
andra varumärken inom samma produktkategori påverkar produktens upplevda position inom 
den kategorin. Forskningen visar även att kundernas uppfattning om produktens position på 
marknaden stärks över tiden, detta oavsett vilken strategi som används.68

                                                 
65 Blois, K. & S, Dibb. (2000), Market segmentation. from the Oxford Textbook of Marketing 
66 Sujan, M, & J,Bettman. (1989), The Effects of Brand Positioning Strategies on Consumers’ Brand and 
Category Perceptions: Some Insights From Schema Research. Journal of Marketing Research. Vol. 26, issue 4. 
67 Ibid 
68 Blois, K. & S, Dibb. (2000). 
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3.7 Marknadskommunikation 
 
Då företagens marknadskommunikation inte är vårt huvudsakliga fokus kommer vi endast att 
redogöra för syftet med marknadskommunikation och dess koppling till de föregående stegen 
i marknadsplaneringsprocessen. Det är inte marknadskommunikationen i sig själv som är det 
centrala, utan på vilken bakomliggande strategi man baserar denna marknadskommunikation.  
Marknadskommunikation är avgörande för hur företagets positioneringsstrategier uppfattas. I 
de fall där produktens alla differentierande egenskaper presenteras i en och samma annons 
uppfattas den som nischad. Om dessa attribut presenteras i en sekvens av annonser upplever 
konsumenterna däremot strategin som differentierad.69 Marknadskommunikation är således 
en viktig del av företagets positionering eftersom man vill förmedla den önskade bilden av 
företaget och dess produkter till kunderna. 
 

3.8 Vår sammanfattning av det teoretiska ramverket 
 
Enligt ovan presenterad teori går vägen till en lyckad marknadsplanering via noggrann analys 
av marknaden, segmentering, val av målmarknad, positionering och 
marknadskommunikation. På nästföljande sida, i modell 3.2, beskriver vi vår syn på denna 
systematiska process från den inledande analysen till en förmodad profit. Varje steg i 
modellen kan sägas vara en förutsättning för att nästa steg ska kunna uppnås. För att kunna 
segmentera marknaden krävs att man analyserat marknaden och identifierat olika 
kundgrupper med likartade behov. Segmenteringen är i sin tur nödvändig för nästa steg, val 
av målmarknad, eftersom företaget här väljer vilket eller vilka av de identifierade segmenten 
man ska rikta sitt marknadserbjudande mot. Det valda målsegmentet är avgörande för hur 
företaget ska positionera sitt erbjudande på marknaden och denna position ska sedan 
kommuniceras till de potentiella kunderna. I denna trappstegsmodell kan dock de olika stegen 
vara olika höga beroende på en mängd olika faktorer. Att trappstegen är olika höga 
representerar det faktum att varje företag befinner sig i en unik situation som innebär 
svårigheter med olika delar i processen. Medan vissa företag har problem med att en stor 
mängd data krävs för att genomföra analysen, kan problemet för ett annat företag vara att de 
har svårt att veta vilka kommunikationskanaler de ska använda sig av för att nå ut till sina 
kunder. Ett annat exempel kan vara att segmenteringen av marknaden resulterar i ett stort 
antal potentiellt lönsamma segment vilket medför företaget att måste välja hur resurserna ska 
fördelas 
 

                                                 
69 Blois, K. & S, Dibb. (2000). 
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Modell 3.2 – Vägen till lyckad marknadsplanering (sammanfattande modell) 
 

3.9 Problem med marknadsplanering i små företag 
 
Ett problem för många mindre/nystartade företag är att de inte är tillräckligt 
marknadsorienterade. Först när företaget börjar ”växa upp” läggs fokus på 
marknadsföringsfunktionen vilket kan visa sig hämma tillväxten i längden. Denna brist av 
marknadsorientering kan ofta härledas till bristande marknadsplanering.70 Forskning har 
också visat att företag som redan från starten implementerat en tydlig marknadsorientering 
presterar klart bättre än företag som inte fokuserar på marknadsföring. Detta problem är 
särskilt tydligt i företag startade av entreprenörer med teknisk bakgrund.71

 
Kompetens inom marknadsföring anges av många forskare som ytterligare en avgörande 
faktor för hur framgångsrikt ett företag är. Vissa går ännu längre och hävdar att avsaknaden 
av kompetens inom marknadsföring är en starkt bidragande orsak till att företag misslyckas.72. 
I små företag ses dessutom ofta marknadsföring ur ett operativt, försäljningsinriktat 
perspektiv istället för ett verktyg för strategiska beslut, och missuppfattas därmed.73 
Marknadsföring har även en tendens att av små företag uppfattas som en kortsiktig aktivitet, 
vilket ytterligare förstärker bilden av att den strategiska aspekten förbises.74 Detta hänger 
även ihop med att små företag i regel förbiser att göra en grundlig undersökning och analys av 
marknaden, främst på grund av höga kostnader men även då de kan anse att denna typ av 
marknadsföringsprocess endast är till för stora företag75. 
 
Små företag saknar oftast kompetensen och tillräckliga tidsmässiga och finansiella resurserna 
för att utföra tillfredsställande marknadsundersökningar och marknadsanalyser. I regel behövs 
                                                 
70 Gruber, M. ( 2004). 
71 Ibid 
72 Murdoch, H., H, Blackley. & H, Blythe. (2001), Beliefs and attitudes of Welsh SMEs to marketing. Journal of 
Targeting,Measurement and Analysis for Marketing. Vol 10, Issue 2.  
73 Ibid 
74 Ibid 
75 Goetsch, H. (1993), Integrated business plans help small business to stay ahead. Marketing News, Nov, 
Vol.27  
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därför en extern part konsulteras för att önskvärt resultat ska uppnås. Identifieringen och valet 
av en lovande målmarknad är ett av de absolut viktigaste besluten i planeringen för små 
företag76. Analys och segmentering av marknaden är vedertagna framgångsfaktorer, men 
rapporter från riskkapitalister visar att många nystartade företag saknar kunskap om 
marknaden och vilka segment som har störst affärsmässig potential77. Nystartade företag 
riskerar därför ofta att falla för frestelsen att rikta sig till hela marknaden eftersom de ser stor 
lönsamhetspotential i ett flertal kundgrupper78.  
 
En studie av 17 små och medelstora företag i Wales visar på att de flesta företag i studien som 
använt sig av segmentering använder sig av den informationen för att fastställa en lämplig 
målmarknad för företagets verksamhet. Vissa företag var dock efter att ha segmenterat 
marknaden osäkra på hur de skulle tillämpa den informationen i verksamheten.79 McDonald 
konstaterar att:”The problem is not that the philosophy of marketing is not believed, rather it 
is that most companies just can’t make it work”80

 
Information om kunderna och marknaden är av stor vikt för möjligheterna att åstadkomma en 
effektiv positionering. I många fall utgår marknadsförare från sin egen uppfattning om 
kunderna när de utformar en positioneringsstrategi och riskerar därmed en oprecis och 
missriktad produktpositionering.81 Att positionera sig fel skapar med all sannolikhet en klyfta 
mellan företagets erbjudande och kundsegmentets förväntningar av erbjudandet. I en studie av 
Newman och Patel (2004) undersöktes de återförsäljare av modekläder, Gap och Topshop, 
som båda riktar sig till ett ungt och stilmedvetet kundsegment. Skillnaden mellan de båda 
modejättarna är att Topshop säljer för rekordsummor medan Gap under samma period gått 
med förlust. Studien visade att Gap som lovade en livsstil till sina kunder inte kunde leva upp 
till kundernas förväntningar, både i form av utbud på kläder och upplevelse medan Topshops 
kunder kände att de blev levererade vad de lovats av företaget.82 Detta kan sägas vara en 
kombination av problem med såväl positionering som företagets förmåga att kommunicera 
den önskade marknadspositionen till sina kunder. 
 
Trots att marknadsplaneringen är ett problem för både stora och små företag finns det ett antal 
karakteristika som är unika för de små aktörerna. Carson redogör för dessa och menar 
samtidigt att dessa karakteristika medför problem för marknadsplaneringen i de små 
företagen.83

 
• Verksamhetens omfattning är ofta begränsad till den lokala eller regionala marknaden. 
• Företagets andel av marknaden är ofta relativt liten. 
• Ägarstrukturen i företaget innefattar oftast endast en eller ett fåtal ägare som dessutom 

styr verksamheten. 
• Företaget är inte en del av ett större koncern utan bedriver en oberoende verksamhet. 
• Företagets ägare sitter ofta i beslutsfattande positioner i ett mindre företag. Detta 

innebär att ledningen deltar i alla delar av företagets beslutsprocess och att de tenderar 
                                                 
76 Gruber, M. (2004). 
77 Ibid 
78 Ibid 
79 Murdoch, H., H. Blackley, & J. Blythe. (2001), Beliefs and attitudes of Welsh SMEs to marketing, Journal of 
Targeting,Measurement and Analysis for Marketing. Vol 10. 
80 McDonald, E.J. (1984), Marketing plans: how to prepare them; how to use them, London, Heinemann. s.27. 
81 Blois K. & S. Dibb. (2000), Market segmentation, from the Oxford Textbook of Marketing 
82 Newman, A. & D. Patel. (2004), The marketing directions of two fashion retailers. European journal of 
marketing, vol. 38, Issue7  
83 Carson, D. (1985), The Evolution of Marketing in Small Firms. Journal of marketing, vol. 19, issue 5. 
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att känna alla anställda i företaget. Ett mindre företag präglas därför mer av ledningens 
personligheter än ett större företag.84 

 
Vidare redogör Carson för tre faktorer som begränsar ett mindre företags möjligheter till 
marknadsföring:85

 
• Begränsade resurser, dessa kan innefatta finansiella resurser, kunskap om marknaden 

och tid vilka bidrar till att små företag relativt sett har begränsade möjligheter att 
bedriva marknadsföring. 

• Små företag saknar ofta spetskompetens inom viktiga områden, till exempel 
marknadsföring, eftersom företagsledningen tenderar att besitta generella kunskaper 
snarare än specialistkunskaper. Specialister inom marknadsföring är dessutom inte det 
högst prioriterade vid rekrytering utan tillsätts i regel senare än exempelvis experter 
inom finans eller produktion. 

• Eftersom mindre företag har färre kunder, färre order och färre anställda än sina större 
konkurrenter blir deras inverkan på marknaden begränsad. Samma förhållande gäller 
marknadsföringens påverkan då exponeringen blir relativt liten jämfört med 
jämförelsevis resursstarka konkurrenter.86 

 

                                                 
84 Carson, D. (1985). 
85 Ibid 
86 Ibid 
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4   Praktisk metod 
 

ur den empiriska datainsamlingen genomförts har i slutändan en stor inverkan på 
resultatet och slutsatserna. Därav är det av stor vikt att redogöra för val av metoder för 

datainsamling och hur processen framskred. Denna redogörelse åsyftar att skapa transparens 
i forskningsarbetet för att underlätta granskning av arbetets trovärdighet. Först presenteras 
urvalet ur vilket vi identifierat de undersökningsobjekt som ingått i studien. Därefter redogör 
vi för hur intervjutillfällna strukturerades och genomfördes. Slutligen förklarar vi hur 
empiriska data behandlats inför vidare analys. 

 H

 

4.1 Urval 
 
För att syftet med studien ska uppfyllas har vi baserat valet av undersökningsobjekt på ett 
antal faktorer vilka begränsar antalet företag som är potentiella mål för undersökning. Dessa 
faktorer grundade vi främst på Carsons beskrivning av vad som kännetecknar små företag. 
Dessa karaktäristika inkluderar att företaget inte ingår i en koncern, att företaget agerar 
oberoende på en lokal eller regional marknad och att företaget endast har en liten andel av 
marknaden. Vidare ska företaget vara ägt av endast en eller ett fåtal intressenter som också 
innehar beslutsfattande positioner i företaget.87 Studien omfattar små företag verksamma 
inom olika typer branscher.  Då marknadsplanering är av stor vikt för alla typer av företag 
finner vi det intressant att variera studerade objekt och inte låsa in oss på en specifik bransch.  
 
För att identifiera lämpliga företag använde vi oss primärt av databasen Affärsdata. 
Urvalskriterierna som användes var: antal anställda: 2-10, bolagsform: alla, område: Umeå 
inklusive grannstäder (Skellefteå och Örnsköldsvik). Anledningen till att vi valde just dessa 
städer  var att avståndet möjliggjorde för oss att personligen besöka dessa företag och 
genomföra intervjuerna på plats. 
 
Dessa sökkriterier resulterade i ett hanterbart antal företag att välja studieobjekt ifrån. Vi 
valde att inte använda oss av ett slumpmässigt urval eftersom detta kunde leda till att 
olämpliga studieobjekt inkluderades. Vi valde istället att välja studieobjekt som vi hade 
tidigare kännedom om eller en relation till. Motivet till detta var att möjligheten att få en 
eventuell intervju betraktades som större och vi kunde då även säkerhetsställa att lämpliga 
studieobjekt inkluderades. Enligt Holme och Solvang ska inte urvalet i en kvalitativ studie ske 
slumpmässigt utan bör systematiskt väljas utifrån krav baserade på strategi och teori.88 
Utifrån de företag som identifierades i databassökningen valde vi ut fem företag som verkade 
lämpliga.  Detta kan närmast beskrivas vid ett bekvämlighetesurval. Ett problem med att 
använda bekvämlighetsurval istället för sannolikhetsurval är att det är omöjligt att 
generalisera resultaten. Då respondenterna består av personer som fanns tillgängliga för 
forskaren går det inte att veta vilken  population stickprovet är representativt för.89  Företagen 
kontaktades strax därefter via telefon och tillfrågades om de kunde tänka sig att delta i 
studien. Av dessa fem företag avböjde två företag och hänvisade då till tidsbrist. Vi valde att 
inte kontakta ytterligare företag då vi efter visst resonemang kom fram till att tre företag var 
fullt tillräckligt och att den insamlade data förmodligen skulle uppfylla våra behov.  

                                                 
87 Carson, D. (1985) 
88 Holme, I. & B. Solvang. (1997), s.101. 
89 Bryman, A. (2002), s.114. 
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Efter att insamlad data sammanställts och bearbetats visade det sig dock att denna inte var 
tillräcklig för att göra en givande analys. Vi tog därför beslutet att inkludera ytterligare ett 
antal företag i studien. För dessa kompletterande intervjuer använde vi våra kontaktnät för att 
identifiera två företag som föreföll vara lämpliga studieobjekt. Även dessa företag blev 
kontaktade via telefon där de blev presenterade för studiens syfte. Båda dessa företag visade 
intresse för att ställa upp i studien och vi kunde även bestämma en tidpunkt för intervjuerna. 
Ett av dessa företag är allokerat i Stockholm varför vår ursprungliga tanke att personligen 
besöka alla intervjuobjekt inte kunde uppfyllas. 
 
Under de kompletterande intervjuerna kunde vi börja förutsäga vad respondenterna skulle 
säga, och deras svar i stora drag liknade de svar vi erhållit i de tidigare intervjuerna. Vi 
fastställde att vår empiri därmed nått vad Bryman kallar för teoretisk mättnad.90

 

4.2 Intervjustrategi 
 
Vid intervjutillfällena använde vi oss av en så kallad intervjuguide. Denna konstruerades 
utifrån ett antal överväganden, men där det främsta kriteriet givetvis var att relevant 
information kunde insamlas. Till en början utgick vi från den uppställda frågeställningen och 
uppsatsens teoretiska ramverk för att identifiera vilka frågor som var viktiga att ställa för att få 
lämpliga data. Dessa frågor blev till en början alltför specifika vilket resulterade i att frågor 
omformulerades och slogs samman. Därefter grupperades frågorna in i olika ämnen som vi 
ansåg relevanta utifrån den sammanfattande modell som presenterades i kapitel 3. Vi valde att 
sortera frågorna efter ämne och ”djup”. Till en början blir intervjuobjekten tillfrågade att 
generellt beskriva företaget och verksamheten varefter frågorna ”smalnar av” och blir allt mer 
specifika, men ändå av en karaktär som möjliggör dialog. Detta kan liknas med vad Bryman 
kallar semistrukturerad intervju91. Tanken med att använda semistrukturerad intervju var att vi 
ville att intervjun skulle följa en röd tråd, men samtidigt lämna öppet för följdfrågor92

 
Innan intervjutillfällena testades intervjuguiden på en testrespondent för att säkerställa att 
ordningen på frågorna var välbetänkt och att frågorna var relevanta. Denna testperson 
arbetade tidigare på Siemens marknadsavdelning och ansåg sig ha viss kunskap om området 
varför vi valde att lita på dennes och vårt omdöme. Det är givetvis svårt att jämföra Siemens 
med ett litet företag men eftersom denna intervju endast fungerade som ett test av de 
intervjufrågor som vi uppställt ansåg vi den ändå nödvändig. Inte minst som egen träning för 
de kommande intervjuerna. Någon modifikation på intervjuguiden utfördes inte då vi ansåg 
att den information som framkom var tillfredställande. Testintervjun tog sammanlagt 24 
minuter i anspråk.  
 
Den intervjuguide vi använt under datainsamlandet går att återfinna i Appendix I. 
 

                                                 
90 Bryman, A. (2002), s.292 
91 Ibid s.127 
92 Ibid s.301 
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4.3 Intervjutillfället  
 
Intervjuobjekten fick på förhand en introduktion till ämnet och problematiken, vi valde 
medvetet att inte ge respondenterna intervjuguiden i förväg för att undvika allt för specifika 
och förberedda svar. Vi menar att spontaniteten i respondenternas svar är viktiga och att 
oförberedda svar kan ge viktig information som annars kanske inte framkommit. 
 
För att underlätta för respondenterna förlades intervjuerna till intervjuobjektens respektive 
arbetsplats eller annan lokal där intervjun kunde förlöpa ostört. Detta i enlighet med Brymans 
resonemang om passande intervjumiljö.93 Respondenterna gavs även möjligheten att vara 
anonyma om så önskades, vilket ytterligare kan bidra till en mer öppen och avslappnad 
intervju94. Endast en av respondenterna önskade dock vara anonym.  
 
Samtliga respondenter godkände att intervjuerna spelades in och även om detta kan ha 
påverkat respondenterna tror vi att det haft minimal inverkan på deras svar. Eftersom båda 
författarna är likvärdigt insatta i ämnet och problematiken valde vi att båda två gemensamt 
genomföra intervjuerna. Detta tror vi dock inte haft någon nämnvärd negativ inverkan på 
resultatet av intervjun. Snarare anser vi att denna metod bidragit till att öka kvaliteten på 
följdfrågor.  
 
Eftersom ett av företagen återfinns i Stockholm var vi tvungna att genomföra denna intervju 
per telefon. Vi hade dock möjlighet att låna utrustning för att spela in denna telefonintervju 
vilket även godkändes av respondenten. Denna intervju kunde dock endast utföras av en av 
författarna.  
 
Intervjuerna tog mellan 20 och 25 minuter vardera. Trots att detta kan anses som en kort 
tidsrymd anser vi att det var fullt tillräcklig för att diskutera ämnet på djupet och ge tillräckligt 
med uttömmande information om företagens marknadsplanering.  
 

4.4 Access 
 
Att få tillgång till eftersökt information, access, kan ibland vara komplicerat vilket kan 
försvåra forskningsprocessen.95 Två av de tillfrågade företagen ville inte ställa upp på en 
intervju, vilket bör betraktas som allvarliga access problem. För att säkerställa kvaliteten på 
informationen har den ansvarige för marknadsföring på respektive företag identifierats och 
intervjuats. Att konstatera att intervjuobjekten gav korrekt information och inte undanhöll 
vissa delar, är givetvis väldigt svårt för oss att säga. Respondenterna gavs efter intervjun 
möjlighet att granska empirin för att säkerställa att vi uppfattat dem korrekt. Endast Emil 
Holmgren på Östmans Optik valde att granska empirin. Han valde dock att inte göra några 
förändringar i texten. Samtliga respondenter gav oss även möjligheten att åter ta kontakt för 
ytterligare information om så krävdes. Respondenterna erbjöds möjligheten att vara anonyma, 
endast en respondent valde detta. I efterhand kan man ställa sig frågan om vi hade fått bättre 
informationsaccess om samtliga respondenter varit anonyma i studien. Dock menar vi att då 
respondenterna avböjde möjligheten till att vara anonyma torde de ha ansett att ämnet som 

                                                 
93 Bryman, A. (2002), s.306 
94 Ibid s.448 
95 Johansson Lindfors, M-B. (1993), s.135 
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studien behandlade inte var av känslig karaktär. Vår subjektiva uppfattning är att 
intervjuobjekten var öppna för att berätta hur deras verksamhet och strategier såg ut. 
 

4.5 Bearbetning av empiriskt material 
 
Efter första dagens intervjutillfällen valde vi att snarast sätta oss ner och transkribera insamlad 
data. Detta skulle visa sig vara ett bra val då vi kom till insikt om inspelningsapparaturens 
begränsningar. För att spela in intervjuerna använde vi en MP3 spelare av märket JOS-MP400 
som har en inbyggd mikrofon. Den första intervjun visade på god ljudkvalitet och var därför 
enkel att överföra till skrift. När vi sedan skulle lyssna på dagens andra intervju visade det sig 
dessvärre att vi förmodligen lagt MP3 spelaren på för långt avstånd från intervjuobjektet 
vilket föranledde dålig ljudkvalitet. Detta löste vi dock genom att överföra ljudfilen till en 
dator med vilken ljudet kunde förstärkas och sedan transkriberas. Detta var en tidsödande 
procedur, men en passande lärdom inför de kommande intervjuerna och misstaget upprepades 
lyckligtvis inte. Samtliga intervjuer transkriberades och vi fortsatte databearbetningen genom 
att sammanfatta intervjuerna i löpande text för presentation i kapitel 5.  
 
I analysen valde vi att koda insamlad data i kategorier. Kodningen av data innebar helt enkelt 
att dela in respondenternas svar i kategorier vilka överensstämde med de fem begreppen 
(analys, segmentering, val av målmarknad, positionering och marknadskommunikation) som 
presenterades i vår teorimodell från kapitel 3. Anledningen till att vi valt att göra på detta sätt 
är att vi då kan strukturera analysen utifrån dessa begrepp. Detta underlättar sedan 
jämförelsen mellan empirin och vårt teoretiska ramverk. 
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5   Empiri 
 

 detta kapitel kommer vi att presentera resultaten från de genoförda intervjuerna. Vi har 
valt att sortera in det empiriska materialet under de rubriker vi använt oss av i 

teorikapitlet. Detta för att läsaren lättare ska kunna se kopplingen mellan teori och empiri. 
 I

  

5.1 Allmänt om de studerade företagen, Företagsfakta 
 

5.1.1 Östmans optik, Intervju med Emil Holmgren 
 
Östmans optik startades 1986 av Per-Åke Östman. Under ett antal år var Per-Åke anställd hos 
ett antal olika optiker. Han kände då att han ville starta en egen verksamhet som han kunde 
styra i den riktning han själv önskade. Per-Åke startade då företaget Östmans optik 
tillsammans med sin fru Kristina och sina två söner.  Idag har företaget sammanlagt nio 
anställda varav tre är legitimerade optiker och övriga jobbar som assistenter.  
 
Butiken ligger i centrala Umeå varifrån all verksamhet styrs. Företagets kärnverksamhet 
består av att utföra optiska undersökningar och försäljning av glasögon och andra optiska 
artiklar. Det förekommer även att företaget anlitas för  olika föreläsningsuppdrag runt om i 
landet.  
 
Östmans Optik är ett familjeägt aktiebolag och de fyra familjemedlemmarna äger vardera 25 
procent av företaget. Samtliga aktieägare innehar beslutsfattande positioner i företaget. Alla 
har olika ansvarsområden. Per-Åke ansvarar för den kliniska delen av verksamheten, hans fru 
ansvarar för ekonomi såväl som personal, sonen Emil ansvarar för inköp och marknadsföring 
och deras andra son ansvarar för logistik och hjälper till med den ekonomiska biten. Rollerna 
är dock tämligen informella och beslut fattas ofta gemensamt.   
 
Företaget ingår i Synologkedjan i vilken medlemsbutikerna har fullständiga rättigheter att 
oberoende sköta sin verksamhet, men har vid behov möjlighet att köpa in nödvändiga tjänster. 
Synologen har mer än hundra medlemsbutiker i Sverige, Östmans optik är dock den enda 
butiken i Umeå som ingår i kedjan. 
 

5.1.2 TV-handlaren, Intervju med ”Anders” 
 
Respondenten önskade i denna intervju att såväl företaget som respondenten själv fick förbli 
anonyma, något som vi respekterade av skäl tidigare beskrivet i den praktiska metoden. 
Respondenten kommer hädanefter att kallas för Anders och företaget för TV-handlaren. 
 
TV-handlaren är ett handelsbolag som tillhandahåller TV- och radioprodukter, mobiltelefoner 
samt service av nämnda produkter. Det började med en renodlad TV- och radiobutik i Bjästa, 
två mil söder om Örnsköldsvik. I början på 90-talet utökades verksamheten med en 
mobiltelefonbutik inne i centrala Örnsköldsvik. Vid denna tidpunkt hade företaget fyra 
anställda. Till en början tillhandahölls endast mobiltelefoner och närliggande produkter i 
denna butik men så småningom såldes TV- och radiobutiken i Bjästa varefter även denna 
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verksamhet förlades till butiken i Örnsköldsvik. I dagsläget har företaget ytterligare två 
anställda utöver ägaren som även de är mycket aktiva i företaget. 
 
Anledningen till att företaget startades var enligt Anders att det uppstod en möjlighet att ta 
över TV- och radiobutiken där han var anställd. Eftersom Anders hade ett stort intresse för 
TV- och radioprodukter och såg en potentiellt stor marknad för sådana produkter valde 
Anders att ta över butiken. 
 
Det finns lösa planer på en expansion av företaget, främst eftersom avansen på hemelektronik 
är för låg om man inte kedjeansluter sig. Anders säger sig vilja styra om verksamheten till att 
bli en mer renodlad jaktbutik, kombinerat med en hemsida och webbutik. Dessa planer 
grundar sig på att det går väldigt bra för företagets jaktsortiment samtidigt som det finns en 
relativt outnyttjad marknad att slå sig in på. 
 

5.1.3 Hälsokostgrossisten, Intervju med Patrik Westberg 
 
Hälsokostgrossisten i Sverige AB bedriver handel med hälsokostprodukter och närliggande 
produkter. Den huvudsakliga verksamheten består av en Internetbutik där företagets produkter 
säljs, produkterna finns även tillgängliga i en butik belägen i Nordmaling. Denna verksamhet 
kommer så småningom att avvecklas eftersom företaget vill satsa på internethandeln. I viss 
utsträckning säljer företaget sina produkter till andra återförsäljare men även denna del av 
verksamheten är på väg bort enligt Patrik Westberg. Företaget har i dagsläget fyra anställda, 
förutom ägaren och Patrik, som snart kommer att ta över verksamheten från sin far, har 
företaget en anställd som ansvarar för bokföring och administration samt en anställd i butiken. 
De flesta strategiska besluten fattas av ägaren tillsammans med Patrik men i och med att 
Patrik snart kommer att ta över företaget läggs mer och mer ansvar över på honom. 
 
Företaget startades av Patriks far och anledningen till detta var att det uppstod en möjlighet att 
ta över en hälsokostbutik i Umeå. Eftersom han varit verksam i hälsokostbranschen sedan 80-
talet, i ett företag som var först i Sverige med försäljning av hälsokostprodukter via postorder, 
fanns både ett intresse för produkterna och god branschkännedom. Verksamheten växte och 
möjligheten uppstod att ta över postorderverksamheten i Nordmaling som då endast fungerade 
som grossist med försäljning till andra hälsokostbutiker. När företaget var som störst hade 
man, förutom postorderverksamheten, butiker i Filipstad, Umeå och Nordmaling. 
 
Internetbutiken startades när Patrik kom in i företaget i slutet på 90-talet. Då han har ett stort 
intresse för datorer och Internet föll det sig naturligt att han utvecklade en hemsida till 
företaget. – ”Internetförsäljningen började som en kul grej som sedan bara har vuxit och 
vuxit, i dagsläget känns det som att det finns störst potential där.” 
 
Företaget har en målsättning att öka omsättningen med 30 procent per år men hur man ska 
uppnå den målsättningen är relativt oklart. Man har inte någon nedskriven marknadsplan utan 
har endast planerat för vissa små detaljer, såsom utbyggnad av hemsidan och vissa åtgärder 
för marknadsföring så som annonsering och sökordsoptimering. 
 
Ett stort problem för företaget är den hårda konkurrensen på marknaden. Patrik menar att 
problemet med Internet är att i princip vem som helst kan skapa en hemsida med nätbutik. 
Detta har fört med sig att många privatpersoner lägger upp en hemsida där de säljer 
exempelvis kosttillskott nästan till inköpspris. Det finns alltså en mängd aktörer på marknaden 
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men Hälsokostgrossistens huvudkonkurrent är Gymgrossisten som också driver en 
Internetbutik där de säljer kosttillskott. Någon aktiv sökning efter information om 
konkurrenterna gör Hälsokostgrossisten inte, men det händer att man ibland tittar igenom 
konkurrenternas bokslut för att det är intressant. Företaget har inte kännedom om alla aktörer 
på marknaden men håller sig informerade om sina främsta konkurrenter, exempelvis 
Gymgrossisten. 
 

5.1.4 Gifford Company, Intervju med Jonas Löfgren 
 
Gifford Company startades 2005 genom en sammanslagning av programmerings- och 
designföretagen ”Gifford” och ”My Little Eskimo” vilka drevs av Arvid Tappert respektive 
Jonas Löfgren. Anledningen till att företaget startades var i grund och botten ett stort intresse 
för Internet och design. Jonas säger sig kunna tala för både honom själv och Arvid då han 
beskriver det som ett ”kall”. ”Det är enormt tillfredställande att kunna arbeta med våra egna 
ideer och vår unika produkt” förklarar Jonas. 
 
Arvid och Jonas lärde känna varandra då de båda studerade på designskolan Hyper Island i 
Karlskrona. Båda företagen startades 1999 och drevs till en början vid sidan av studierna. 
Innan sammanslagningen fokuserade Gifford framförallt på produktion av webbsidor på 
Internet och programmering medan My Little Eskimo fokuserade på webbdesign. Det var just 
denna skillnad i specialkompetens som drev de två företagarna att gemensamt bilda Gifford 
Company. Sedan sammanslagningen har företaget arbetat med ett antal olika projekt såsom 
webbsidor, internetspel och vinjetter. Då företaget nu tillhandahåller en ”hel produkt” i form 
av både programmering och design har arbetsbördan ökat avsevärt vilket möjliggjort att 
företaget kunnat anställa en medarbetare. 
 
Rollerna på Gifford Company är inte bestämda i direkt mening. Förvisso har Arvid i princip 
all kontakt med kunder och Jonas sköter största delen av planeringsarbetet inför projekten, 
men Jonas menar att detta beror på en naturlig utveckling snarare än något uttalat ansvar.   
 
Jonas menar att marknaden för deras tjänst är väldigt stor. ”Vi har möjligheten att välja 
mellan olika typer av jobb, både Internetgrejer men även rena designjobb som till exempel 
illustrationer till tidningar och böcker.” 
 

5.1.5 Nordsystem, Intervju med Peder Åström 
 
Nordsystem grundades år 2000 av Peder Åström efter att företaget han jobbade på lade ner 
verksamheten och Peder såg att det fortfarande fanns en potentiell marknad för företagets 
produkter och tjänster. Till en början bestod företaget av grundaren Peder och två anställda, 
en servicetekniker och en säljare som även de hade arbetat för Peders före detta arbetsgivare. I 
dag uppgår antalet anställda till 5 personer inklusive Peder själv. Av dessa jobbar tre stycken 
som servicetekniker, en som försäljare och en med administration. Företaget jobbar framför 
allt med tryckluft, det vill säga service och försäljning av tryckluftssystem och kompressorer. 
Nordsystem bedriver även viss maskinförsäljning av till exempel rengöringsmaskiner, tvättar, 
skurmaskiner och sopmaskiner, men ungefär 90 procent av verksamheten är kopplad till 
lufttryck. 
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Bolaget ägs av Peder tillsammans med en barndomskamrat till honom som inte aktivt arbetar i 
företaget. Denne ägare har dock en roll som rådgivare och bistår Peder med utvecklingsfrågor. 
Eftersom alla anställda i företaget har en del i den produktiva verksamheten finns det ingen 
som uttalat specialiserat sig på marknadsföring. Säljaren är dock den i företaget som har mest 
kunskap och inflytande över detta område. 
 
Under högkonjunktur är marknaden för företagets produkter som störst medan man upplever 
en liten nedgång i och med att konjunkturen svänger åt andra hållet. Peder berättar att detta 
beror på att kompressorer är en stor investering för de flesta företag oavsett storlek och att 
man behöver investera i en ny sådan ungefär vart tionde år. För Nordsystem innebär detta mer 
försäljning av kompressorer vid högkonjunktur och mer reparationer och service vid 
lågkonjunktur.  
 

5.2 Företagens analys av den egna marknaden 
 

5.2.1 Östmans optik 
 
Östmans optik genomför aldrig själva någon form av marknadsundersökning, men tar ibland 
del av extern information om marknaden. Sådana studier kan till exempel vara gjorda av 
leverantörer som genomför en undersökning av linskonsumtionen på marknaden. Emil menar 
dock att de flesta undersökningar ger bristfällig information eftersom marknaden skiljer sig 
stort mellan olika städer. Den marknadsinformation som främst används av företaget är den 
som kommer företaget tillhanda genom egna observationer och kontakter med kunder och 
leverantörer - ”…man har en feeling för det man håller på med och känner i vilken riktning 
vinden blåser”, menar Emil. 
 
Problemet med marknadsundersökningar som t ex kundnöjdhet är enligt Emil att nöjda 
kunder gladligen svarar på enkäter medan missnöjda kunder inte bemödar sig att fylla i 
enkäten. Det som är mest intressant är dock den missnöjda kundens åsikter vilka aldrig 
kommer till företagets kännedom genom marknadsundersökningar. Företaget har dock bra 
koll på sina kunder och om en missnöjd kund byter till en annan optiker följer de upp och 
kollar vart kunden tar vägen. De registrerar även vad kunder är missnöjda med och försöker 
rätta till detta inom organisationen. 
 
På frågan om hur företaget går tillväga för att analysera överkommen information om 
marknaden svarar Emil: ”Vi är småföretagare, vi analyserar inget, vi läser den och står det 
något intressant så diskuterar vi det över en kopp kaffe, men det står sällan nåt vi inte redan 
visste om…” 
 

5.2.2 TV-handlaren 
 
Någon extern part för marknadsföring eller marknadsundersökningar har aldrig anlitats av 
TV-handlaren, man har heller aldrig köpt information om marknaden. Den 
marknadsinformation man kommer över är genom annonsblad och liknande då man kan 
jämföra priser med konkurrenternas. Ingen aktiv insamling av sådan information sker i 
företaget. 
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5.2.3 Hälsokostgrossisten 
 
När kunderna handlar på hemsidan kan de välja om de vill registrera sig eller inte, den enda 
obligatoriska uppgiften som kunderna måste uppge är personnumret, detta för att förhindra att 
minderåriga handlar i Internetbutiken. De som väljer att registrera sig på hemsidan måste 
förutom personnumret även uppge namn, adress och e-postadress. Företaget tar inte reda på 
någon ytterligare information om sina kunder och har heller aldrig genomfört någon form av 
marknadsundersökning. 
 

5.2.4 Gifford Company 
 
Gifford Company har aldrig tagit del av någon externt insamlad information. ”Vi har faktisk 
aldrig diskuterat det” säger Jonas. Enligt Jonas är det dock inte så svårt att hålla reda på vad 
som händer på marknaden. De intressanta jobben kommer snabbt till företagets kännedom via 
kontakter eller genom till exempel forum på Internet. Vidare berättar Jonas att man söker 
olika information beroende på vilka jobb man vill göra. ”Är vi sugna på att göra en vinjett 
söker vi aktivt efter till exempel nya tv-program som ska starta eller ändra ansikte. De är 
oftast inte så svåra att hitta men svåra att få”. Dock menar Jonas att företaget nu börjar bli så 
pass känt inom vissa kretsar att jobben ofta söker sig till dem och inte tvärt om. Vilka jobb 
företaget skall välja beror, enligt Jonas, på tre kriterier: betalning, kundens rykte, och 
förväntat resultat. ”Givetvis är den ekonomiska biten väldigt viktig, men ett intressant företag 
som vill att vi ska göra ett häftigt jobb kan i vissa fall gå före allt annat. ” – säger Jonas. Vilka 
jobb företaget väljer att utföra bestäms gemensamt av Jonas och Arvid över en bit mat eller 
fika.     
 

5.2.5 Nordsystem 
 
Peder menar att man inte har gjort någon formell analys av marknaden utan bygger sina beslut 
främst på sin egen och medarbetarnas samlade branscherfarenhet. Förutom denna erfarenhet 
köper företaget in marknadsinformation och marknadsundersökningar från externa företag. 
Denna information består framför allt av potentiella nya kunder, d v s företag som svarat ja på 
frågan om de har planer på att investera i tryckluftssystem inom den närmsta framtiden. Den 
information som företaget får tillgång till genom dessa marknadsundersökningar genomgår, 
enligt Peder, inte någon formell analys inom företaget. Nordsystems säljare bearbetar helt 
enkelt dessa potentiella klienter genom uppsökande försäljningsåtgärder. 
 
Utan att ha genomfört någon heltäckande analys av den rådande situationen på marknaden 
säger sig Nordsystem ha bra överblick av vad som händer. Man är väl medveten om vilka 
företagets främsta konkurrenter är och vet vad som krävs för att lyckas på marknaden. 
Peder menar att de flesta konkurrenterna är små familjeföretag som egentligen inte strävar 
efter expansion utan verkar nöjda med att hålla verksamheten på en lagom nivå. Själva har 
man valt en strategi som innebär att de lägger en hel del fokus på att expandera och hitta nya 
kunder. Det är en av de främsta anledningarna till att man på de sex år som gått sedan starten 
har växt från 60 till närmare 500 kunder.  
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5.3 Segmentering, Val av målmarknad och Val av målsegment 
 

5.3.1 Östmans optik 
 
Vilka kunder som kommer till Östmans Optik är enligt Emil väldigt svårt att säga. Han menar 
att när den typiske kunden är någonstans mellan sju till hundra år är det svårt att nischa in sig 
på en specifik målgrupp. Emil framhåller dock att deras kunder oftast känner en relation till 
butiken och dess anställda och därför ofta väljer att återkomma. Företaget agerar främst på 
den lokala marknaden, det vill säga Umeå med närområde och ca 90 procent av försäljningen 
sker här. Det finns dock ett samarbete med andra optiker och patienter kan skickas både från 
och till dessa. Förutom detta ingår även föreläsningsuppdrag över hela landet i företagets 
verksamhet.Den tiondel av kunderna som kommer från någonstans utanför företagets 
huvudsakliga upptagningsområde är främst kunder som tidigare varit kunder hos företaget och 
väljer att återkomma på grund av att de är nöjda med de produkter och tjänster som erbjuds. 
Emil berättar att det har hänt att kunder kommit från Australien för att en viss kompetens 
eftersöks. 
 
Det finns enligt Emil en problematik med att operera på en geografiskt och 
befolkningsmässigt begränsad marknad. Denna problematik är inte unik för Östmans optik 
utan för många mindre företag i olika branscher som opererar på den lokala marknaden i 
Umeå. Marknaden är för liten för att det ska vara lönsamt att nischa in sig på en specifik 
målgrupp. Till exempel finns det i Stockholm optiker vilka endast tillhandahåller ett enda 
märke av glasögonbågar, något som inte skulle fungera i Umeå. Emil tillägger dock att detta 
givetvis är beroende på vilken bransch och vilken produkt som säljs. 
 

5.3.2 TV-handlaren 
 
Företagets kunder består främst av andra små företag, exempelvis hantverkarfirmor, vilka står 
för majoriteten av företagets verksamhet inom service och mobiltelefoni. Överlag är det 
relativt få privatpersoner som vänder sig till företaget. Åldersmässigt är kundstocken ganska 
ålderstigen. Denna ålderfördelning är dock inte resultatet av ett medvetet val från företagets 
sida. Det är snarare så att företaget under en lång tid haft återkommande kunder vilket har 
gjort att verksamheten gått runt. Detta har dock lett till att nyrekryteringen av kunder fallit 
tillbaka, ”…man blir ju lite bekväm när man har sysselsättning så man klarar sig”, säger 
Anders och tillägger även att yngre kunder har en tendens att vända sig till de stora kedjorna. 
 
Geografiskt sträcker sig företagets marknad huvudsakligen över Örnsköldsviks kommun, men 
för jaktprodukterna kan även Nordmaling inkluderas. 
 
Anders tycker att det finns svårigheter med att segmentera marknaden och menar att 
målgruppen då skulle bli väldigt smal eftersom den geografiska marknaden är så pass liten. 
 
Det är hård konkurrens på marknaden, främst från de stora elektronikkedjorna, men på 
servicesidan finns även ett mindre företag som har en betydande del av marknaden. 
Konkurrensen på jaktprodukter består främst av ett fåtal butiker i närområdet samt att det på 
senare tid vuxit fram ett antal på Internet. Den stora skillnaden mot innan de stora kedjorna 
etablerade sig på marknaden är att priserna har pressats ner och att det inte längre är lika stor 
vinst på elektronikprodukter. ”När mobiltelefonbutiken öppnade i början av 90-talet kunde vi 
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sälja en mobiltelefon för. 20 000:-, då fanns det avans, då var det en guldgruva”, konstaterar 
Anders. 

5.3.3 Hälsokostgrossisten 
 
Variationen på företagets kunder är bred, alltifrån de som köper kraftsportsprodukter till äldre 
och medelålders kvinnor som handlar hälsokost. Kraftsportsprodukterna köps huvudsakligen 
av män, men även en del kvinnor använder produkterna. Företagets mest framgångsrika 
produktkategori är enligt Patrik lust- och sexprodukter. 
 

5.3.4 Gifford Company 
 
Gifford Company gör jobb till bland annat TV, tidningar, bokförlag och andra företag. 
Eftersom alla jobb som utförs är unika med en unik produkt som resultat är det svårt att 
generalisera ytterligare förklarar Jonas. Vidare berättar Jonas att det för dem har varit viktigt 
att kunna arbeta mot samtliga grupper. ”Mellan två stora jobb kan det komma en period då vi 
måste ta några mindre jobb, då passar det bra att till exempel göra illustrationer och liknande.” 
– förklarar han. 
 
Idag har Gifford Company möjligheten att själva välja vilka jobb som passar för företaget. 
Detta innebär att man idag jobbar mest med vinjetter och illustrationer och ofta är dessa barn- 
och ungdomsrelaterade. Det förklarar Jonas med att deras stil är ungdomlig och nyskapande 
vilket tilltalar de yngre. ”Detta är ett medvetet val från vår sida, men branschen har även gett 
oss den stämpeln”, säger Jonas. Vidare förklarar han att det är dessa jobb som är mest kreativa 
och ofta mycket välbetalda. 
 

5.3.5 Nordsystem 
 
Nordsystem riktar sitt erbjudande till alla kunder som är i behov av tryckluftsprodukter eller 
service, man har således gjort en indelning av marknaden baserad på den kompens och 
kunskapsbas som finns i företaget. Man har dessutom inom denna marknad identifierat ett 
stort behov av tryckluft hos sågverk och snickerier. Marknadens geografiska utsträckning är 
ett annat sätt som företaget använt sig av för att avgränsa marknaden på. Detta främst på 
grund av att konkurrensen på marknaden är väldigt hård med många företag som opererar 
inom ett begränsat geografiskt område. 
 
I dagsläget har företaget närmare 500 kunder. Majoriteten av företagets nuvarande och 
framtida kunder finns och kommer att finnas i regionerna Västerbotten och Västernorrland. 
Utöver detta har man även ett fåtal kunder i Norrbotten.  
 
Företagets kundstock består främst av små företag med 2-4 anställda. Enligt Peder Åström 
opererar dessa företag i vitt skilda branscher såsom bagerier, tryckerier, sågverk, snickerier, 
tandläkare och lasarett. Utifrån den information som Nordsystem inhandlar från 
marknadsundersökningsföretag bearbetar man alla företag som i dessa 
marknadsundersökningar uttalat att de har planer på att investera i tryckluft. 
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5.4 Positionering 
 

5.4.1 Östmans optik 
 
Optikmarknaden kännetecknas av snabb teknisk utveckling och en ökande försäljningsvolym. 
Trenden på marknaden går mot att fler och fler aktörer säljer stora volymer till ett lägre pris 
medan allt färre fokuserar på att erbjuda hög kvalitet på produkter och tjänster. Emil beskriver 
konkurrensen i optikerbranschen som ”knivskarp”. I Umeå finns sex centralt styrda 
optikerkedjor representerade vilka täcker i princip hela marknaden. Konkurrenterna på den 
lokala marknaden har främst valt att profilera sig som lågprisalternativ medan Emil framhåller 
att Östmans optik är relativt ensamma om att inte vara ett lågprisalternativ. De har i stället 
medvetet valt att konkurrera genom att erbjuda hög kompetens, service och kvalitet och 
företaget profilerar sig enligt detta.  ” De som söker upp oss gör det för att vi är bra, för att vi 
löser deras problem, för att vi erbjuder en produkt som kunden vill ha. Vi är inte med och 
tävlar om det lägsta priset. Sedan är det så att vi har investerat mest i Norrland på utbildning 
och teknik vilket gör att vi kan erbjuda kunden en högre kompetens när de kommer till oss.” 
Emil framhäver dock att en viss kompetens som även konkurrenterna besitter inte är dyrare att 
använda hos Östmans optik än hos någon annan optiker inte heller är en specifik produkt 
dyrare hos Östmans optik än hos någon av deras konkurrenter. Företaget har dock valt att inte 
tillhandahålla lågprisprodukter i någon större utsträckning. ”Ingen ska välja bort oss för att vi 
är dyra och inte heller välja oss för att vi är billiga.” Emil motiverar deras ”icke 
lågprisstrategi” med att han tror att priskriget som pågår kommer att slå ut några av butikerna.  
 
Östmans optik säger sig ha bra koll på konkurrenterna på marknaden, vilka de är och vilka 
strategier de huvudsakligen använder sig av. Framför allt är det priskonkurrens på marknaden 
och flera aktörer har valt att profilera sig som lågprisalternativ. 
 

5.4.2 TV-handlaren 
 
Anders tror att kunderna uppfattar företaget som pålitligt med hög kompetens inom det man 
gör. Dessutom uppfattas man som relativt billig på servicesidan, med låg timavgift. Till 
skillnad från de stora hemelektronikkedjorna uppfattar kunderna företaget som ett personligt 
alternativ som håller en hög servicenivå. Anders säger sig kunna vara personlig med alla 
kunder eftersom i stort sett alla vet vem han är, han är nästan som ett eget varumärke. Denna 
bild av hur man tror att kunderna ser på företaget stämmer ganska väl överens med hur 
företaget vill bli uppfattade. Företaget har medvetet valt att vara obunden till kedjor och 
Anders tror att detta har varit viktigt för företagets image. Anders tillägger dock att han är av 
en utdöende sort, en småföretagare som inte kedjeansluter sig. 
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5.4.3 Hälsokostgrossisten 
 
Patrik tror att kunderna ser företaget som ett alternativ på marknaden med ett väldigt brett 
sortiment, med en hel del unika produkter. Vissa produkter i sortimentet har företaget 
ensamrätt på och är således de enda återförsäljarna i Sverige. Exempel på sådana produkter är 
en variation av olika kosttillskott från USA. Hälsokostgrossisten har även relativt snabba 
leveranser och håller ett lågt pris på sina produkter. Det som kan uppfattas som negativt av 
kunderna är att vissa har en aversion mot att handla produkter över Internet. 
 

5.4.4 Gifford Company 
 
Vi vill uppfattas som det självklara valet då kunden vill ha en nyskapande produkt med en 
unik stil, säger Jonas. Våra klienter har ofta sett något av våra tidigare arbeten och vill ha 
något liknande. Jonas förklarar även att de är väldigt noga med att redovisa för deras breda 
kompetens för nya kunder. Detta är viktigt eftersom kunden ofta ser att samma företag tar 
fram ett ”helt paket”, till exempel både spelproduktion och hemsida. Som tidigare nämnts är 
Gifford Company starkt förknippat med hemsidor och tv-program för barn och ungdomar. 
Detta, menar Jonas, är en nisch på marknaden som vi är relativt ensamma om.  
 

5.4.5 Nordsystem 
 
Nordsystem vill att företagets kunder uppfattar dem som servicenära. För att åstadkomma 
detta berättar Peder att företaget arbetar på ett sådant sätt att man alltid besöker sina kunder 
och kunden behöver aldrig själva besöka Nordsystem. Man har även en jourservice dygnet 
runt så att kunderna alltid kan ringa journumret om de behöver någonting. Denna bild tror och 
hoppas Peder att de lyckats förmedla till kunderna. Han erkänner att de tidigare haft en vision 
om ökad försäljning men nu kommit fram till att det är service de ska satsa på. 
 

5.5 Marknadskommunikation 
 

5.5.1 Östmans optik 
 
För ett litet företag som Östmans optik finns det en problematik med marknadsföring som inte 
större företag har. En rikstäckande optikerkedja kan ha en heltäckande massmarknadsföring 
och bygga ett varumärke med hjälp av traditionell marknadsföring i radio, tidningar och tv. 
Detta är inte möjligt för ett litet oberoende företag, främst på grund av begränsade 
ekonomiska resurser. Företaget skulle inte heller ha kapacitet att ta emot alla kunder som 
söker sig till företaget efter en lyckad marknadsföringskampanj. Emil menar vidare att 
massmarknadsföring inte är det optimala sättet för Östmans optik att marknadsföra sig på, det 
finns bättre alternativa sätt som företaget har valt att utnyttja. Främst har man satsat på att 
bygga upp en relation mellan kunderna och företaget och att sprida företagets goda rykte 
genom word-of-mouth. 
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5.5.2 TV-handlaren 
 
Det finns ingen upprättad marknadsplan för företagets verksamhet utan allt finns i huvudet på 
ägaren. Den enda period som planeras för är älgjakten, eftersom butiken även säljer jaktradior 
och tillbehör. Under denna period marknadsför sig företaget ganska intensivt med reklam, 
vilket man är ganska ensamma om på den geografiskt närliggande marknaden. 
 
Annonsering sker via radioreklam i Radio Rix samt i en tidning som heter Nordsverige som 
distribueras till lantbrukare och markägare i norra Sverige. Under resterande del av året 
förlitar sig företaget till sitt goda rykte, stamkunder samt word-of-mouth. Anders säger sig 
vara förbluffad över vilket genomslag annonskampanjerna kring älgjakten har men säger sig 
samtidigt inte ha några planer på att vara lika offensiv under resterande del av året. –”Då får 
vi alldeles för mycket att göra.” 
 

5.5.3 Hälsokostgrossisten 
 
Hälsokostgrossisten använder sig i sin marknadskommunikation främst av sökordsoptimering 
i olika sökmotorer på Internet. Det fungerar så att om någon söker på exempelvis ordet 
”protein” i Google’s söktjänst kommer ett antal sponsrade länkar upp på ena sidan. Om någon 
klickar på länken till Hälsokostgrossistens hemsida betalar företaget ett förutbestämt 
”klickpris”. Företaget har även annonserat i muskel- och fittnesmagasin men detta är väldigt 
dyrt varför man nu främst använder sig av sökordsoptimering. En fördel med denna form av 
marknadskommunikation är enligt Patrik att det blir en väldigt riktad form av marknadsföring. 
”Om en kund söker på protein och genom en länk kommer in på hemsidan så är ju denna 
kund på något sätt intresserad av våra proteintillskott.” 
 
Patrik anser att det svåraste med marknadsföring är att det finns så många olika alternativ att 
använda sig av för att kommunicera med kunderna. Eftersom det hela tiden ringer företag för 
att sälja in annonser i olika medier är det omöjligt att veta vad som ger bäst resultat. 
 

5.5.4 Gifford Company 
 
Gifford Company har aldrig använd sig av traditionell reklam i form av annonser eller 
liknande. De flesta jobb kommer till företaget via deras goda rykte på marknaden, och i annat 
fall är det de själva som söker sig fram till intressanta jobb. Företagets hemsida är den primära 
kommunikationskanalen mellan företaget och nya kunder. Där kan kunderna finna tidigare 
utförda arbeten och annan viktig information. 
 

5.5.5 Nordsystem 
 
Peder Åström medger att företaget inte har någon bra strategi för marknadskommunikation 
utan att det till stor del handlar om punktinsatser för att marknadsföra företagsnamnet och 
varumärket som de saluför, det vill säga Atlas Copco. Branschen är väldigt 
varumärkesfokuserad enligt Peder och Nordsystem har därför stor hjälp av att man 
marknadsför ett välkänt varumärke som Atlas Copco. Ibland har företaget annonserat i 
lokalpressen för att koppla ihop företagsnamnet med Atlas Copco och få draghjälp av deras 
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varumärke. Peder säger sig vara nöjd med vad man fått ut av detta, men menar samtidigt att 
man skulle kunna vara bättre på det. I övrigt handlar företagets kommunikation med kunderna 
främst om uppsökande försäljning och bearbetning av nya kunder, något som företagets 
säljare är ytterst ansvarig för. 
 
Den svåra biten med marknadsföring är enligt Peder att veta hur man på bästa sätt ska nå ut 
till specifika kunder samt hur man ska framställa sitt eget företagsnamn i förhållande till 
samarbetspartnern Atlas Copco. ”Atlas Copco är ju allt för oss, men samtidigt vill man ju 
lyfta fram sitt eget varumärke.”
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6 Analys 
 

ed vår frågeställning i åtanke kommer vi i detta kapitel att jämföra insamlad data 
tillhandahållen från intervjuobjekten med det uppställda teoretiska ramverket, och 

analysera förhållandet mellan dessa. Kapitlet inleds med en allmän redogörelse för vår 
analys av företagens marknadsplanering varefter vi mer specifikt går in på de olika stegen i 
den teoretiska modelenl ”Vägen till lyckad marknadsplanering”. (Modell 3.2)  

 M

 

6.1 Allmänt om företagens marknadsplanering 
 
Samtliga studerade företag saknar specifik kompetens inom marknadsföring. Med detta 
åsyftar vi personalresurser med formell utbildning inom marknadsföring. De har alla 
erfarenhet av att praktiskt arbeta med marknadsföring i sina företag, men i enlighet med teorin 
ser de marknadsföring främst ur ett försäljningsinriktat perspektiv och inte ur ett strategiskt 
perspektiv. Bakgrunden till detta kan vara att alla företag är startade av entreprenörer med 
intresse för företagets produkt och/eller teknisk kompetens. Denna kompetensbrist menar 
Carson begränsar små företags möjligheter till effektiv marknadsföring96. 
 
Detta återspeglas i det faktum att inget av företagen har någon formellt upprättad 
marknadsplan. Ett tydligt exempel på detta är att man i företaget Hälsokostgrossisten har som 
mål att årligen öka omsättningen med 30 procent utan att ha någon plan för hur man ska 
uppnå denna målsättning. Ett annat exempel på avsaknaden av formell marknadsplanering är 
det faktum att majoriteten av de beslut som fattas i samtliga företag är baserade på ägarnas 
egen subjektiva uppfattning om kunderna och marknaden snarare än fakta och 
marknadsinformation. Denna problematik har diskuterats av ett flertal forkskare, bland annat 
Gruber97 och Murdoch, Blackley & Blythe98. Detta kan leda till att en klyfta mellan 
företagens marknadserbjudanden och kundernas förväntningar uppstår vilket enligt Newman 
& Patel i förlängningen kan resultera i missnöjda kunder99.  

 

6.2 Företagens analys av den egna marknaden 
 
Östmans optik säger sig inte aktivt söka information om marknaden genom t ex egna 
marknadsundersökningar, men tar ibland del av extern information om marknaden. Denna 
information kan vara framtagen av företagets leverantörer, eller genom egna observationer 
och kontakter med kunder och konkurrenter. Företaget har överhuvudtaget en ganska negativ 
bild av marknadsundersökningar och man menar att de sällan resulterar i något som företaget 
inte redan har kännedom om. 
 
Vid ett tillfälle har en kundnöjdhetsundersökning genomförts bland företagets kunder. Denna 
undersökning gav dock inte någon relevant beslutsgrundande information. Anledningen till 
detta är att företaget anser att det en sådan undersökning endast ger information om nöjda 

                                                 
96 Carson, D. (1985). 
97 Gruber, M. ( 2004) 
98 Murdoch, H., H. Blackley, & J. Blythe. (2001), 
99 Newman, A. & D. Patel. (2004). 
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kunders åsikter. Analys av överkommen information sker enligt Emil inte överhuvudtaget i 
företaget. Inom företaget kan man dock diskutera denna information ”över en kopp kaffe”, 
något som vi dock anser vara en form av analys. Trots denna misstro till 
marknadsundersökningar verkar Östmans optik ha god kännedom om marknaden. Man har 
inblick i konkurrenternas verksamhet och verkar väl medvetna om kundernas behov och 
preferenser. Detta innebär att denna informella insamling av information och ”kaffekopps” –
analyser fungerar relativt väl för just detta företag. 
 
Av detta går att utläsa att Emils bild av marknadsundersökningar är att de främst är till för 
större företag. Detta är enligt teorin en vanlig orsak till att små företag förbiser att göra en 
grundlig analys av marknaden100. I enlighet med teorin baseras många av företagets beslut på 
marknadsförarens egen uppfattning om marknaden och kunderna101. 
 
Att företaget TV-handlaren startades föregicks inte heller av någon djupgående analys av 
marknaden. Grundaren var dock aktiv inom branschen och hade därmed samlat på sig 
värdefull erfarenhet och säger sig genom detta ha sett en potential i radio- och TV-marknaden. 
Främst grundades dock beslutet att starta företaget på andra faktorer som intresse för 
produkterna och att möjligheten att överta en butik fanns. Företaget har inte heller efter detta 
gjort någon formell insamling av information eller analys av denna. Besluten i företaget 
bygger i enlighet med teorin i stället på ägarens erfarenhet och subjektiva uppfattning om 
branschen102, något som man i och för sig skulle kunna kalla för en informell källa till 
marknadsinformation. Trots att företaget inte säger sig genomföra någon speciell analys av 
marknaden och konkurrenter, förutom att man tittar igenom annonser och reklamblad, verkar 
kännedomen om marknaden vara god. Anders kan enkelt räkna upp vilka som är företagets 
främsta konkurrenter och hur deras marknadserbjudanden skiljer sig från företagets egna. 
Man kan därmed säga att vad som benämns i teorin som insamling av beslutsgrundande 
information sker i företaget103, även om de själva inte väljer att kalla det för marknadsanalys. 
 
På Gifford Company har man aldrig funderat på att inhämta bearbetat information om 
marknaden från externa kanaler. Man menar att marknaden är överskådlig och relativt 
transparant då intressanta jobb kommer till deras kännedom på ett eller annat sätt. Eftersom 
företaget själva har möjlighet att inhämta en stor mängd information, via Internet och 
personliga relationer, är det möjligt att en ”formell analys” av marknaden i detta fall är 
överflödig. 
 
Ett problem för Gifford kan vara att man genom denna informella analys inte genererar 
tillräckligt med information om marknaden för att ta välgrundade beslut gällande kriterierna 
de använder sig av i sitt urval. Gruber menar att det då finns en risk att man förbiser de 
segment på marknaden som har störst affärsmässig potential.104

 
Hälsokostgrossisten genomför inga djupgående analyser varken av sina kunder eller av 
marknaden i stort. Inte heller företagets strategiska vägval verkar föregås av några formella 
analyser. Att företagets främsta verksamhet, Internethandeln, inleddes överhuvudtaget började 
mest som en kul grej och ett intresse för datorer. Den enda externa information om marknaden 

                                                 
100 Goetsch, H. (1993), 
101 Murdoch, H., H. Blackley, & J. Blythe. (2001), 
102 Murdoch, H., H. Blackley, & J. Blythe. (2001), 
103 Churchill, G.A. & I. Iacobucci. (2005), 
104 Gruber, M. (2004). 
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som företaget tar del av är konkurrenternas bokslut i övrigt förlitar man sig till stor del på 
egna observationer och erfarenheter. 
 
Företaget har i det här avseendet en i högsta grad outnyttjad resurs i sin Internetbutik. Man har 
här genom kundregistrering möjlighet att ta reda på en stor mängd värdefull information om 
sina kunder. Gruber menar att små företag inte besitter den kompetens inom marknadsföring 
som krävs för att utföra tillfredställande informationsinsamling105. Detta syns tydligt i 
hälsokostgrossistens fall då företaget har stora möjligheter att få åtkomst till viktig 
information. Men man vet inte riktigt vilken information som ska samlas in och hur den ska 
analyseras.   
 
Nordsystem är det enda företag i studien som uttalat och aktivt insamlar extern information 
om marknaden, enligt teorin en viktig förutsättning för strategiskt beslutsfattande106. 
Informationen genomgår en informell analys i företaget, en analys som baseras på 
medarbetarnas samlade erfarenhet. Resultatet av denna analys ligger sedan till grund för vilka 
potentiella kunder som ska bearbetas av företagets säljare. Detta kan tolkas som att företaget 
medvetet analyserar sin marknad. Att företaget överhuvudtaget startades grundade sig på en 
bedömning av att det fanns en potential på marknaden för företagets produkter. Denna 
bedömning gjordes helt informellt och baserdes på grundarens egna uppfattningar om 
marknaden107. Företaget har god kännedom om sina konkurrenter vilket tyder på att det även 
på det här området genomförts viss analys av den rådande situationen på marknaden. Den 
externa information som Nordsystem insamlar ligger till grund för hur företagets säljande 
åtgärder ska koncentreras, detta helt i enlighet med Churchill108. 
 

6.3 Segmentering 
 
På Östmans optik anser man att det finns svårigheter med att segmentera marknaden och att 
kundsegmenten blir för små för att vara lönsamma. Som exempel anger Emil att det är svårt 
att nischa in sig på en specifik målgrupp i och med att kunderna varierar åldersmässigt i 
spannet 7-100 år. Det finns dock andra segmenteringsvariabler än ålder att använda sig av och 
Östmans optik har faktiskt segmenterat marknaden då de har delat in kunderna i relativt 
homogena grupper109. De har identifierat ett segment av kunder som föredrar hög kompetens 
och god service framför lågt pris, vedertagna segmenteringsvariabler enligt både Haley110 och 
Blois & Dibb111. Företaget har medvetet och konsekvent koncentrerat sina resurser på att 
tillgodose behoven hos denna kundgrupp varför man kan säga att de segmenterat marknaden. 
Eftersom denna segmenteringsprocess vuxit fram tämligen omedvetet och inte föregåtts av 
någon formell analys av marknaden är det svårt att exakt identifiera vilka ytterligare variabler 
som använts. 
 
Företaget TV-handlaren delar, enligt Anders inte in kunderna i grupper genom segmentering. 
Å andra sidan arbetar företaget medvetet mot specifika kundgrupper och riktar sina 
marknadserbjudanden mot dessa. Företagets kunder kan delas in i privatpersoner och företag, 

                                                 
105 Gruber, M. (2004) 
106 Churchill, G.A. & I. Iacobucci. (2005), s. 5-8 
107 Murdoch, H., H. Blackley, & J. Blythe. (2001), 
108 ibid. s. 5-8 
109 Dibb,S. & L, Simkin. (1997). 
110 Haley, R.I. (1983) 
111 Blois, K. & S, Dibb. (2000). 
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där företagen står för majoriteten av företagets intäkter på service och mobiltelefonisidan. TV-
handlaren är dessutom medvetna om att de har en relativt ålderstigen kundstock. Vi tror dock 
inte att det är ålder som är den avgörande variabeln i företagets segmentering. Vi menar 
snarare att företagets kunder har konsumtionsbeteende, värderingar och livsstil som stämmer 
överens med företagets erbjudande112.    
 
 Det kan förvisso diskuteras huruvida detta beror på att företagets produkter riktats mot denna 
kundgrupp, medvetet eller omedvetet, eller om det helt enkelt är en slump att företagets 
erbjudande passar just denna åldergrupp. Förutom detta använder sig företaget av ytterligare 
en variabel för att identifiera sina kunder och det är jaktintresse113. Under älgjakten 
marknadsför företaget sina jaktprodukter väldigt aktivt med bland annat riktad reklam i form 
av radioreklam och tidningsannonser. Då man har valt att annonsera i en tidning som riktar 
sig till lantbrukare finns det en medvetenhet om det generella jaktintresset hos detta segment. 
Även om denna segmentering inte sker medvetet kan ändå företaget sägas ha genomfört en 
segmentering av marknaden. De redovisade variablerna har använts för att dela in marknaden 
i relativt homogena grupper med likartade behov vilket enligt Dibb & Simkin114 är syftet med 
en segmentering.  
 
Företaget är dock av uppfattningen att det inte går att segmentera marknaden eftersom den 
sett till befolkningsmängd är för liten och att segmenten då skulle bli alldeles för små för att 
vara lönsamma. Detta stämmer väl överens med teorin om att små företag tenderar betrakta 
marknadsföring som en process som endast lämpar sig för stora företag115. Även på en 
befolkningsmässigt begränsad marknad finns homogena kundsegment, något som företaget i 
det här fallet identifierat men som man verkar omedveten om att man gjort. Företagets 
resurser har dessutom koncentrerats på att tillgodose behoven inom dessa kundgrupper116 
vilket ytterligare stärker bilden av att en segmentering av marknaden har skett. Denna 
segmentering har dessutom resulterat i upptäckten av en relativt outnyttjad del av marknaden, 
nämligen försäljning av jaktprodukter på Internet, vilket väckt tanken på att styra 
verksamheten mot att bli en mer renodlad jaktbutik med hemsida och internetbutik. 
 
Hälsokostgrossisten säger inte rakt ut att de har kategoriserat sina kunder på något särskilt 
sätt, men de verkar väl medvetna att deras varierade produktsortiment attraherar ett vitt 
spektrum av kunder. Företaget delar in sina kunder enligt kategorierna ”kraftsport”, 
”hälsokost” och ”lust” efter vilka produkter de köper. Denna indelning går att identifiera som 
en livsstilsegmentering117.  Vilka människor som gömmer sig bakom dessa kategorier har 
dock företaget inte full insyn i, dessa observationer består till stor del av gissningar. 
Egentligen kan man påstå att företagets val av marknadskommunikationsåtgärder medför att 
kunderna själva delar in sig i olika segment. Eftersom företaget främst satsar på 
sökordsoptimering i sin kommunikation med konsumenterna styr kundernas egna sökord in 
dem på Hälsokostgrossistens hemsida. Om en kund exempelvis eftersöker proteintillskott och 
klickar på länken till företagets hemsida kan denne sorteras in under segmentet ”kraftsport”. 
 
 

                                                 
112 Haley, R.I. (1983) och Taylor, S. & R.M. Cosenza. (2002). 
113 Blois, K. & S, Dibb. (2000). 
114 Dibb,S. & L, Simkin. (1997). 
115 Goetsch, H. (1993), Integrated business plans help small business to stay ahead. Marketing News, 27 
(November) 
116 Dibb,S. & L, Simkin. (1997). 
117 Taylor, S. & R.M. Cosenza. (2002). 
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Gifford Company delar in sina kunder i olika homogena grupper118 såsom tidningar, tv, 
bokförlag och vanliga affärsverksamheter. Vidare delar man in jobben enligt den typ av jobb 
som kunden eftersöker. Den senare modellen verkar vara den bästa då en kund kan eftersöka 
flera olika produkter. Även om Gifford Company inte själva ser denna segmentering finns den 
tydligt i deras sätt att tänka. Vill företaget göra ett jobb som tar lite tid i anspråk söker man 
jobb på vissa ställen. Vill de ha ett jobb som tar längre tid söker man på andra platser. Denna 
segmentering är dock tämligen informell och inte grundat på annat än företagets egna 
kunskaper om marknaden i enlighet med vad Murdoch, Blackley & Blythe beskriver i 
teorin119.  
 
Till skillnad mot de andra företagen i denna studie har Gifford Company möjligheten att 
själva välja vilket typ av uppdrag de vill ta sig an. Att företaget väljer jobb utifrån hur mycket 
tid jobbet tar i anspråk menar vi är en form av segmentering utifrån en tidsvariabel. Vi har 
inte kunnat se någon motsvarighet till denna segmenteringsvariabel i den teoretiska 
referensramen. 
 
Nordsystem har definitift genomfört en uppdelning av marknaden utifrån ett antal olika 
kriterier. Först och främst har man valt att inrikta sig på en geografiskt begränsad marknad120, 
majoriteten av företagets kunder återfinns således i Västerbotten och Västernorrland. Denna 
segmentering har sin grund i den skarpa konkurrensen om kunderna snarare än en noggrannt 
genomförd analys av kunderna i just denna geografiska region. Man har även segmenterat 
marknaden utifrån kundbehov och på så sätt identifierat ett behov av tryckluftsprodukter hos 
sågverk och snickerier. Helt i enlighet med teorin har man alltså identifierat att olika kunder 
har olika behov och därefter valt att dela in kundstocken i mer eller mindre homogena 
grupper121. I och med denna indelning kan företaget fokusera sina säljande åtgärder på kunder 
som förefaller vara potentiellt lönsamma. De segmenteringsvariabler som företaget använt i 
sig av är främst geografi och typ av företag, vilket i teorin kan liknas vid variablerna 
geografi122 och sysselsättning 123. 
 

6.4 Val av målmarknad och val av målsegment 
 
Eftersom vi fastslagit att Östmans optik har segmenterat marknaden bör företagets val av 
målmarknad redogöras för. Östmans optiks främsta konkurrensfördel är kompetens och 
service. Detta har man också utnyttjat i sitt val av målmarknad då man medvetet riktad in sig 
mot ett kundsegment som föredrar dessa egenskaper hos sin optiker och är beredda att betala 
mer för att få detta. Detta tillvägagångssätt kan liknas vid vad teorin beskriver som en 
koncentrerad strategi124. Företaget känner till konsumenternas behov inom ett specifikt 
segment och satsar alla tillgängliga resurser för att tillgodose dessa behov. 
 

                                                 
118 Dibb,S. & L, Simkin. (1997). 
119 Murdoch, H., H. Blackley, & J. Blythe. (2001), 
120 Haley, R.I. (1983) 
121 Dibb,S. & L, Simkin. (1997). 
122 Haley, R.I. (1983) 
123 Kopp, R., R. Eng & D. Tigert. (1989) 
124 Kotler, P. (2001). s.343 
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Kunder som eftersöker 
service och 
kompetens, och är 
beredda att betala för 
detta. 

Kunder som vill ha 
lågprisprodukter och 
är mindre intresserade 
av servicenivån. 

 
? 

T ex kunder som 
endast är intresserade 
av exklusiva 
glasögonbågar. 
Segmentet för litet för 
lönsamhet.  

                  HÖG 
 
 
SEGMENTETS 
ATTRAKTIONS- 
KRAFT 
 
 
 
 
          LÅG 

           ÖSTMANS OPTIKS  STYRKOR 
HÖG                     LÅG 

 
Modell 6.1 -  Segmentens attraktionskraft125, Östmans Optik 
 
(Vi har placerat in företagets identifierade kundsegment utifrån vår egen uppfattning om 
segmentens attraktionskraft och företagets styrkor. Bedömningen är baserad på de empiriska 
data som vi insamlat genom intervjuerna. En likadan analys är genomförd för alla de 
studerade företagen.) 
 
I sitt val av målmarknad kan TV-handlaren sägas tillämpa en differentierad strategi126 
eftersom de riktar och anpassar sitt erbjudande till flera segment. Detta kan dock inte sägas 
vara en medveten strategi utan snarare har företaget genom åren hittat kundsegment som är 
lönsamma att arbeta mot och anpassat sitt erbjudande till dessa. Dessa segment är dock 
relativt små, varför företaget måste marknadsföra sig till flera segment för att nå lönsamhet, 
vilket även är förenligt med Kopp, Eng & Tigert’s observationer från modemarknaden i 
Chicago127.  
 
Här föreligger dock en viktig skillnad jämfört med teorin. Teorin säger att ett företag som 
använder sig av en differentierad eller koncentrerad strategi aktivt måste välja vilka segment 
man ska rikta sitt marknadserbjudande till128. I fallet TV-handlaren är det snarare kunderna i 
de olika segmenten som sökt sig till företaget på grund av att företagets kompetens matchar 
kundernas behov och preferenser. 
 

                                                 
125 Piercy, N. & N, Morgan. (1993), 
126 Kotler, P. (2001). s.344 
127 Kopp, R., R, Eng. & D, Tigert. (1989) 
128 Blois, K. & S, Dibb. (2000). 
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Kunder som eftersöker 
personlig service och 
hög kompetens. I ”TV-
handlarens” fall: 
företagare, äldre och 
jaktintresserade. 

Kunder som vill ha 
lågprisprodukter och 
är mindre intresserade 
av servicenivån. 

 
? 

 

Kunder som är extremt 
intresserade av Hi-Fi. 
Kundsegmentet för 
litet för lönsamhet 

                  HÖG 
 
 
SEGMENTETS 
ATTRAKTIONS- 
KRAFT 
 
 
 
 
          LÅG 

           TV-HANDLARENS STYRKOR 
HÖG                     LÅG 

 
Modell 6.2 - Segmentens attraktionskraft129, TV-handlaren 
 
 
Hälsokostgrossisten använder sig av en differentierad strategi130 då man har ett antal olika 
produktkategorier i sitt sortiment som alla riktar sig mot olika typer av konsumenter. I 
enlighet med teorin har företaget därmed vissa problem med att kommunicera olika budskap 
till de olika kundsegmenten. Företaget ser stor lönsamhetspotential i alla dessa kundgrupper 
och verkar därför ha svårt att koncentrera sina resurser på något av dem, vilket är i enlighet 
med Grubers resonemang om problematiken med att rikta sig till hela marknaden131. Man är 
väl medvetna om att det finns olika typer av kunder med olika typer av behov, men har svårt 
att tillämpa den informationen i den operationella verksamheten, ett problem som belysts av 
McDonald132. 
 
 

Kunder som 
efterfrågar lågt pris. 
Detta innebär stora 
försäljningsvolymer för 
företaget. 

Kunder som vill ha 
personlig service och 
rådgivning. Kunder 
som inte vill handla via 
Internet. 

 
? 

 

 
? 

 

                  HÖG 
 
 
SEGMENTETS 
ATTRAKTIONS- 
KRAFT 
 
 
 
 
          LÅG 

            HÄLSOKOSTGROSSISTENS STYRKOR 
            HÖG                                 LÅG 

 
Modell 6.3 - Segmentens attraktionskraft133, Hälsokostgrossisten 

                                                 
129 Piercy, N. & N, Morgan. (1993), 
130 Kotler, P. (2001). s.344 
131 Gruber, M. (2004). 
132 McDonald, E.J. (1984), s.27. 
133 Piercy, N. & N, Morgan. (1993), 
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Även Gifford Company använder sig av en differentierad strategi134 vid val av målmarknad. 
Företaget erbjuder skräddarsydda produkter till ett flertal kundsegment. Anledningen till att 
man vill jobba med flera kundsegment är att företaget då har möjlighet att utnyttja sin fulla 
kompetens och tid. Det är här svårt att specificera var de olika segmenten passar in eftersom 
kundernas krav kan skilja sig avsevärt. Likaså är det svårt att se vilka segment som är 
attraktivast då Gifford Company söker olika typer av jobb beroende på hur jobben passar dem 
för tillfället.  
 
 

 
? 

 
 

 
? 

 

 
? 

 

 
? 

 

                  HÖG 
 
 
SEGMENTETS 
ATTRAKTIONS- 
KRAFT 
 
 
 
 
          LÅG 

            GIFFORD COMPANYS STYRKOR 
            HÖG                                 LÅG 

 
Modell 6.4 - Segmentens attraktionskraft135, Gifford Company 
 
 
Nordsystems strategi när det kommer till val av målmarknad kan närmast liknas vid en 
differentierad strategi. Dock förekommer även ett visst inslag av odifferentierad strategi.136 
Om man bortser från den geografiska segmenteringen kan Nordsystem sägas använda sig av 
en odifferentierad strategi, de riktar sitt erbjudande till alla som är i behov av 
tryckluftsprodukter137. Företaget eftersträvar dock god service till sina kunder och anpassar 
därför servicegraden efter kundernas behov, dvs att företaget differentierar sin produkt 
beroende på vilken kunds behov man avser tillgodose. Det sistnämnda är att liknas vid Kotlers 
definition av differentierad strategi138. Anledningen till att det inte går att utläsa någon tydlig 
strategi är att företaget inte medvetet valt det ena eller det andra tillvägagångssättet. 
Företagets strategi för att närma sig kunderna har snarare växt fram under åren och baseras till 
stor del på såväl ledningens som de anställdas intuition och erfarenheter av branschen. 
 

                                                 
134 Kotler, P. (2001). s.344 
135 Piercy, N. & N, Morgan. (1993), 
136 Kotler, P. (2001). s.343-344 
137 Ibid. s. 344. 
138 Ibid. s. 343 
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Företag med stort 
behov av tryckluft. T 
ex sågverk och  
snickerier. 

Kunder som föredrar 
ett annat märke än 
Atlas Copco på  sin 
kompressor. 

Företag som inte är i 
behov av 
tryckluftsprodukter. 

Företag som är i 
behov av tryckluft 
men avvaktar med 
att investera. 

                  HÖG 
 
 
SEGMENTETS 
ATTRAKTIONS- 
KRAFT 
 
 
 
 
          LÅG 

           NORDSYSTEMS STYRKOR 
HÖG                      LÅG 

 
Modell 6.5  - Segmentens attraktionskraft139, Nordsystem 
 
 
6.5 Positionering 
 
Östmans Optik har en differentierad positioneringsstrategi då de, till skillnad från 
majoriteten av konkurrenterna, väljer att framhäva service och kompetens. Produkterna i sig 
är likvärdiga konkurrenternas men man väljer medvetet att inte tillhandahålla 
lågprisprodukter.140  
 
TV-handlarens positionering verkar i likhet med företagets segmentering ha växt fram 
genom en naturlig och omedveten process.  Företagets position på marknaden som ett företag 
med hög kompetens och god service verkar stämma väl överens med hur de vill bli 
uppfattade. Detta kan dock inte besvaras utan en analys av företagets kunder. Företaget har 
insett att de inte har någon möjlighet att konkurrera med sina huvudkonkurrenter genom en 
lågprisstrategi utan har istället valt att framhäva sina styrkor. Vi har identifierat detta som en 
differentierad positioneringsstrategi141, även om den i det här fallet är tämligen omedveten. 
Företagets produkter skiljer sig från konkurrenternas genom att bättre och mer personlig 
service erbjuds. 
 
Hälsokostgrossisten har valt att positionera sig som ett företag som i jämförelse med 
konkurrenterna erbjuder ett brett produktsortiment till låga priser. Detta bygger på företagets 
egen uppfattning om kundernas behov och man riskerar därmed en oprecis positionering, 
detta är beskrivet av Blois & Dibb som en vanligt positioneringsproblem för företag i 
allmänhet142. I det här fallet innebär dock inte företagets positioneringsstrategi något extremt 
ställningstagande, utan företagets marknadserbjudande är relativt likt konkurrenternas. 
 
Gifford Company eftersträvar att förknippas med kompetens, ungdomlighet och nyskapande. 
Man verkar ha lyckats med denna strategi. Företagets kunder riktar i många fall sin 
verksamhet till yngre människor och de återkommer ofta för att köpa företagets produkt. Med 

                                                 
139 Piercy, N. & N, Morgan. (1993). 
140 Sujan, M, & J,Bettman. (1989). 
141 Ibid 
142 Blois, K. & S, Dibb. (2000). 

43 



Analys 

företagets unika produkter är de relativt ensamma med sitt erbjudande vilket vi vill likna med 
Sujan och Bettmans definition av en nischmarknad143. 
 
Nordsystem har genom att profilera sig som ett företag med hög servicekvalitet och god 
tillgänglighet erhållit ett gott rykte på den lokala marknaden. De flesta av företagets 
konkurrenter är relativt små företag och kan därmed inte erbjuda samma servicenivå som 
Nordsystem. Detta innebär att man på den lokala marknaden är ledande på detta område och 
innehar en marknadsledande position i kundernas medvetande. Eftersom det inom den 
bransch som företaget är verksamt i inte föreligger några extrema skillnader mellan aktörernas 
produkter är det viktigt att särskilja sig genom att erbjuda god service. I teoretiska termer kan 
man alltså beskriva Nordsystems positioneringsstrategi som differentierad i och med att de 
delar många produktattribut med konkurrenterna men särskiljer sitt erbjudande genom 
överlägsen service144. Genom att företaget dessutom är återförsäljare av Atlas Copcos 
produkter kommer deras position på marknaden som ett högkvalitativt alternativ även 
Nordsystem till gagn. 
 

6.6 Marknadskommunikation 
 
Östmans optik förlitar sig till stor del på word of mouth i sin marknadskommunikation. Man 
menar även att traditionella marknadsföringskanaler som tv-, radio- och tidningsreklam är allt 
för dyra för att vara lönsamma att använda för små företag. En lyckad heltäckande 
marknadsföringskampanj skulle dessutom resultera i att fler kunder skulle söka sig till 
företaget än vad man har kapacitet att hantera. 
 
För att förmedla TV-handlarens önskade positionering till kunderna förlitar man sig, i likhet 
med Östmans optik till stor del på word of mouth. Endast under älgjaktsperioden marknadsför 
företaget sig aktivt genom radioreklam och tidningsannonser. Reklamen i 
tidningsannonseringen är riktad till markägare och lantbrukare i norra Sverige. Detta kan 
sägas vara resultatet av en analys av marknaden där man dragit slutsatsen att många 
markägare och lantbrukare också är jaktintresserade. 
 
Hälsokostgrossistens främsta kommunikationsmedel är hemsidan där man kan förmedla den 
önskade bilden av företaget. Efter en genomgång av denna och den genomförda intervjun 
finner vi att denna resurs till stor del är outnyttjad. Hemsidan innehåller information och 
priser på produkterna men skulle kunna användas mer till att kommunicera företagets 
varumärke och positionering. 
 
Gifford Company förlitar sig framförallt på sin hemsida för att förmedla sin 
marknadskommunikation vilken innehåller information och exempel på tidigare utförda 
arbeten. Word-of-mouth är därefter den viktigaste formen av marknadskommunikationen.  
 
Nordsystem har i sin marknadskommunikation valt att fokusera på att visa att man finns, 
samtidigt som man strävar efter att förknippas med Atlas Copco och därigenom dra nytta av 
deras positioneringsstrategi. De kanaler Nordsystem använder sig av i sin 
marknadskommunikation är främst uppsökande försäljning och relationsmarknadsföring, men 

                                                 
143 Sujan, M, & J,Bettman. (1989). 
144 Ibid 
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i viss utsträckning använder man sig även av annonsering för att sammankoppla sitt 
företagsnamn med Atlas Copcos. 
 
Det går i alla företag att se en koppling mellan valet av kommunikationskanaler och 
företagens positioneringsstrategi. Vi kan konstatera att det här finns en tydlig koppling till 
Blois och Dibbs teori om kommunikationens betydelse för hur positioneringen uppfattas av 
kunderna. 145

 
 
 

                                                 
145 Blois, K. & S, Dibb. (2000). 
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7  Slutdiskussion 
 

är presenterar vi de slutsatser som vi kommit fram till efter analysen av vårt empiriska 
material. För att falla tillbaka på meningen med denna studie presenteras återigen 

problemformulering och syftet. Därefter reflekterar vi över de studerade företagens situation 
och strategi och försöker ge våra rekommendationer som vi tror skulle kunna främja 
företagens tillväxtmöjligheter. 

 H

 
Problemformulering: Hur ser marknadsplaneringsprocessen ut i små företag med färre än 10 
anställda? 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att genom en studie av små företag skapa förståelse kring 
hur marknadsplaneringsprocessen ser ut i dessa. Därtill vill vi redogöra för vilka eventuella 
alternativa metoder för marknadsplanering som används i små företag.   
 

7.1 Hur ser marknadsplaneringen ut? 
 
Tanken med den uppställda trappstegsmodellen (se fig 7.1) är att illustrera de fem olika stegen 
i marknadsplaneringen, vilka enligt teorin, skall följas i ordning för att företagets 
marknadsplanering skall bli strategiskt korrekt och effektiv. Utifrån den empiriska 
undersökningen kan vi konstatera att inget av de studerade företagen följer denna modell.  
 

 

 
Modell 7.1 – Vägen till lyckad marknadsplanering (egenkonstruerad modell) 
 
Mer eller mindre alla delar av marknadsplaneringen återfinns dock i företagens strategi i 
någon form, men de existerar antingen omedvetet eller utan någon inbördes ordning.  För de 
studerade företagen verkar svårigheten vara att förstå hur marknadsplaneringen olika 
komponenter ser ut och hur dessa komponenter förhåller sig till varandra. Modellen nedan 
beskriver hur företagen i studien ser på marknadsplanering, en bild som skiljer sig väsentligt 
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från den strukturerade modellen som teorin förespråkar (se fig. 7.2). Det går således inte att 
återfinna ovan beskrivna trappmodell i de studerade företagen. 
 

 
 

odell 7.2 - Marknadsplanering i små företag (egenkonstruerad modell) 

• Marknadsanalysen i de studerade företagen bygger framförallt på 

. 
• h omedvetet, 

traktiva 

• ålmarknad är 

• de studerade företagen verkar vara den del i processen 

• ition på marknaden via 

 

 
 

år analys indikerar att små företags marknadsplanering tar två olika former. På Östmans och 

gets 

M
 

erfarenhet och egna observationer. Denna del i 
marknadsplaneringsprocessen anses ofta onödig
Segmentering av marknaden sker både medvetet oc
problemet med detta är att man oftast inte aktivt väljer de mest at
segmenten. Man riktar sitt erbjudande till alla segment. 
I de fall då företagen anser sig ha gjort ett aktivt val av m
det något otydligt om så faktiskt är fallet. Vi menar att förhållandet kan 
vara det omvända, det vill säga att kunderna istället har valt företaget. 
Man har utifrån kundernas val förstått till vilka kunder man skall rikta 
sitt erbjudande.  
Positioneringen i 
som mest tydligt sker medvetet. Samtliga företag formulerar en tydlig 
bild om hur de vill uppfattas på markanden.  
Företagen i studien försöker förmedla sin pos
olika kanaler. Samtliga företag verkar uppfatta det som svårt att veta 
vilka kanaler som är effektivast. Detta hade kanske varit tydligare med
en bättre strukturerad och mer fokuserad marknadsplanering. 

V
TV-handlaren har man föregått starten av företagen med en informell analys och denna analys 
har förvisso påverkat de övriga delarna av marknadsplaneringen om än inte medvetet. På 
hälsokostgrossisten, Gifford Company och Nordsystem däremot har man utgått från företa
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produkter och direkt positionerat sig och försökt attrahera kunder. De enda egentligt tydliga 
marknadsplaneringskomponenterna som Hälsokostgrossisten påvisar är just positionering och
marknadskommunikation. Anledningen till detta är egentligen ganska självklar. Företaget 
måste sälja stora volymer för att överleva vilket betyder att de måste attrahera många kund
från olika segment. Problemet kommer senare då företaget attraherat en stor kundbas och ska 
marknadsföra sig gentemot dessa men egentligen inte vet vilka dessa kunder är. Ytterligare en 
noterbar detalj hos Hälsokostgrossisten är att företaget har som målsättning att växa med 30 
procent inom ett år, men man har ingen plan över hur detta skall uppnås. Detta anser vi ger en
tämligen talande bild över hur marknadsplaneringen inom små företag ser ut. 
 

 

er 

 

7.2 Svårigheter med marknadsplanering i små företag  

m tidigare konstaterats i teorin är det främsta hindret för en lyckad marknadsplanering i 

 av 

e i 

n främsta svårigheten med marknadsplanering vi identifierat i de studerade företagen är 
 

erat sätt. Med ökade 

n annan svårighet som måste överkommas är att det verkar förekomma en viss mättnad i 

stiger företagens 

nå 
 

terligare en svårighet som identifierats i denna studie är företagens uttryckta problem att 
 
 

   
 So
små företag bristen på resurser. Detta bekräftas även av våra egna observationer av 
marknadsföringen i de studerade företagen. Företagen har dock trots denna avsaknad
tillräckliga resurser i form av kompetens, pengar, tid och personal relativt framgångsrikt 
lyckats driva företagen under en längre tidsperiod. Att man lyckats göra det tyder på att d
vart fall måste göra mer rätt än fel. I alla de studerade företagen har man lyckats fokusera på 
företagets kärnkompetens och kunderna verkar uppskatta detta.  
   
De
bristen på särskild kompetens inom marknadsföring. Om företagen hade haft mer kännedom
om de vedertagna teorier som behandlats i detta arbete hade förmodligen 
marknadsplaneringen kunnat struktureras på ett effektivare och mer fokus
kunskaper inom marknadsföring skulle företagen kunna sätta ord på deras strategi och på så 
sätt kunnat tydligare se de olika delarnas koppling till varandra.  
 
E
några av företagen. De verkar nöjda med verksamheten och bedriver den på önskad nivå. 
Östmans optik och TV-handlarn var samstämmiga i åsikten att en lyckad 
marknadsföringskampanj skulle resultera i en kundtillströmning som över
kapacitet. Detta tolkar vi som en ovilja att expandera vilket minskar vikten av en lyckad 
marknadsplanering något. Förvisso går det alltid att med en bättre marknadsplanering upp
effektivitetsvinster i företaget och därmed större profit. Drivkraften hos en företagare behöver
förvisso inte alltid vara expansion, men denna mättnad medför att företagen förblir omedvetna 
om vikten av strategisk planering. I fallet Gifford Company har vi dragit slutsatsen att det inte 
är målet i sig (expansion) som är viktigt, snarare är Gifford Company ett företag som 
fokuserar främst på den kreativa processen.  
   
Yt
välja mellan olika sätt att kommunicera sitt marknadserbjudande till kunderna. Eftersom det
finns en mängd olika alternativ av marknadskommunikation att välja mellan upplevs det som
svårt att veta vad som ger bäst resultat. 
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7.3 Rekommendationer 
 
För att få små företag att överkomma de svårigheter de upplever i det dagliga arbetet med 
marknadsföring och marknadsplanering har vi ur denna studie framkommit med ett antal 
rekommendationer. Eftersom företagen lever i en verklighet med begränsade resurser i form 
av tid, kompetens och finansiella medel är det svårt att på alla plan genomföra en optimal 
marknadsplanering utifrån modellen ”vägen till lyckad marknadsplanering”.  Vår främsta 
rekommendation till företag i en situation med begränsade resurser är att fokusera på vad man 
kan göra och att göra detta bra.   
   
Företagen bör alltså ändå genomföra alla stegen i modellen i den utsträckning det är möjligt. 
Den viktigaste processen i detta är att företagen blir mer medvetna om de olika stegen i 
processen och utifrån detta kan utforma strategier som passar såväl företaget som plånboken. I 
och med detta tvingar de sig själva att tänka på marknadsföring som en långsiktig och 
medveten process, inte bara ett medel för ökad försäljning.  
   
För att underlätta valet av kommunikationskanaler bör man analysera marknaden och 
kunderna grundligt och genom detta ta reda på vilka kanaler som når ut till den önskade 
målgruppen. Detta skulle minska antalet alternativ att överväga och förenkla detta beslut för 
företaget. Ett konkret förslag på hur man kan genomföra en relativt enkel och kostnadsfri 
marknadsundersökning är att använda sig av företagets hemsida, om det finns någon. Där kan 
man nå ut till befintliga kunder och exempelvis utlysa en tävling där kunderna kan vinna ett 
pris genom att besvara en webenkät.  
 
För företag som strävar efter att sälja stora volymer kan det vara en god ide att, som i 
Hälsokostgrossistens fall, börja verksamheten med att skaffa en stor kundstock och inte låsa 
in sig på ett specifikt segment. Själva marknadsplaneringen börjar då i ett senare skede när 
verksamheten skall ta sig till nästa nivå. Det viktiga är att genom analys av företagets kunder 
identifiera vilka dessa är och planera marknadsföringsåtgärder riktade specifikt mot detta 
segment. Om inte detta görs på ett bra sätt kommer förmodligen företaget fortsätta att sprida 
sitt meddelande till ”stängda öron” vilket är extremt ineffektivt och kostsamt. Vår analys visar 
tydligt att detta är en överhängande risk i fallet med hälsokostgrossisten då man strävar efter 
ett tillväxtmål på 30 procent men inte har någon som helst strategi att ta sig dit. För att 
undvika denna fallgrop bör företaget anlita extern kompetens för att upprätta en tydlig 
marknadsplanering som styr verksamheten åt rätt håll. 
 
   
Konkreta åtgärder för förbättrad marknadsplanering i små företag: 
 

• Göra företaget medvetet om vikten av en långsiktig strategisk planering och sätta upp 
målsättningar med en tydlig plan hur dessa ska uppnås. 

 
• Med utgångspunkt i modellen ”vägen till lyckad marknadsplanering” noggrant 

överväga vilka åtgärder som kan vidtas i varje delmoment. I detta arbete bör fokus 
ligga på företagets styrkor och svagheter. 

 
• Konsultera externa parter som besitter nödvändig kompetens. Detta kan i långa loppet 

visa sig vara väl spenderade pengar även om det inte resulterar i en omedelbar 
avkastning. 
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7.4 Förslag till vidare forskning 
 
Vi har i denna studie framkommit med ett antal rekommendationer för lyckad 
marknadsplanering i små företag. Trots detta finns det fortfarande stora kunskapsluckor inom 
detta ämnesområde och vi vill därför nedan ge uppslag till vidare forskning om 
marknadsplanering i små företag. 
 
I denna studie har vi valt att endast inkludera företag som relativt framgångsrikt drivits under 
ett antal år. Det vore dock intressant att genomföra en jämförande undersökning av företag 
som gått i konkurs och utröna vilken roll marknadsplaneringen, eller snarare bristen på 
marknadsplanering, spelat i detta. 
 
För att få en hanterbar mängd empirisk data är denna studie begränsad till endast fem företag. 
Genom att genomföra ytterligare intervjuer med andra företag skulle mängden analyserbar 
data öka och därmed även möjligheten att dra slutsatser som inte kunnat göras i denna studie. 
Ytterligare ett alternativ för att utöka möjligheten att dra vidare slutsatser är att inkludera 
företagens kunder i studien. Genom att tillvara ta kundernas åsikter, främst om olika 
positioneringsstrategier kan ytterligare kunskap skapas.  
 
Som sista förslag till vidare forskning vill vi framlyfta möjligheten att göra en jämförande 
studie mellan företag som får adekvat konsulthjälp med sin marknadsplanering och företag 
som inte får samma hjälp. En sådan studie skulle kunna påvisa huruvida kompetens inom 
marknadsplanering har effekt på det ekonomiska utfallet i ett företag. Detta under 
förutsättning att de jämförda företagen i grunden verkligen är jämförbara. 
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Sanningskriterier 

8    Sanningskriterier 
 

apitlet ämnar att diskutera tillförlitligheten och överförbarheten i vår studie utifrån 
kriterierna tillförlitlighet och överförbarhet. 

 
 K

8.1 Tillförlitlighet 
 
Tillförlitligheten i en studie innebär hur trovärdig och acceptabel den verklighet forskaren 
beskriver är i andra personers ögon. För att skapa en tillförlitlighet i resultaten av studien 
krävs det att man kontrollerar dessa resultat med de personer som är en del av den verklighet 
som studerats, i denna studie innebär det respondenterna. En annan term för detta är 
respondentvalidering.146

 
Vi har i denna studie låtit intervjuobjekten ta del av såväl de sammanställda empiriska data vi 
använt oss av som de antaganden och de slutsatser vi framkommit med utifrån dessa data. 
Denna kvalitetskontroll utfördes genom att ett email med intervjumaterialet skickades till 
samtliga respondenter. Vi fick inte svar av något av de aktuella företagen och tolkar denna 
tystnad som att respondenterna varit av åsikten att vi återgivit deras svar korrekt och att vi 
således tolkat intervjuerna på ett bra sätt. Av naturliga skäl har det därmed inte varit 
nödvändigt att göra några ändringar i det insamlade intervjumaterialet efter denna kontakt 
med respondenterna. Vi har dessutom under de respektive intervjutillfällena fått uppfattningen 
om att samtliga respondenter varit genuint intresserade av den problematik vi försök lyfta 
fram i denna uppsats och att de därmed efter bästa förmåga försökt besvara våra frågor. 
 

8.2 Överförbarhet 
 
Syftet med den kvalitativa forskningen är inte att generera en bred kunskap utan att genom 
intensivt studie av en liten grupp objekt gå in på djupet av deras verklighet.147

Detta innebär att en kvalitativ undersökning i inte åsyftar att skapa en generell sanning som 
kan appliceras utanför studiens gränser. Trots att vi givetvis är medvetna om detta och förstår 
att de resultat som framkommit i studien inte är direkt överförbara till andra sammanhang, 
menar vi, att man gott kan ta vissa friheter och diskutera hur de resultat som indikeras i 
studien faktiskt kan appliceras på andra liknande fall. Mest troligt existerar de problem som 
framkommit i denna studie även hos en stor andel av andra småföretagare. Antagligen ser 
problematiken lite annorlunda ut, men kärnan av denna problematik är troligtvis densamma. 
Vi menar att den stora problematiken för små företag ligger i en begränsad kunskap om hur de 
kan effektivisera marknadsföringen genom korrekt marknadsplanering.  Att vi genom denna 
studie lyckats belysa denna problematik tror vi kan vara viktigt framförallt för de inblandade 
företagen men även för liknande företag som befinner sig i liknande situation. 
 
 

                                                 
146 Bryman, A. (2002), s.258 
147 Bryman, A. (2002) s. 260 
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Appendix I 

Koppling mellan Teori och Intervjuguide 
 

 
Teori Fråga 
Carson (1985) 
Gruber, M. ( 2004) 

Varför startades företaget? Marknad? 
Kompetens? Intresse? 

 
Shaw, V. (2000). 
Carson (1985) 

Hur ser organisationen ut? Beslutsfattare? 
 

Carson (1985) Kan du berätta om hur marknaden ser ut 
för er produkt/tjänst?  

 
Conant, J. & S. White. (1999), Shaw 
(2000) 

Finns det en upprättad marknadsplan? 
 

Kara, A., and Kaynak, E. (1997) 
Dibb, S. & L, Simkin. (1997) 
Wind, Y. (1978), 
Taylor och Cosenza (2002), Kopp, R., R, 
Eng. & D, Tigert. (1989), Blois, K. & S, 
Dibb. (2000), Kotler, P. et al. (2001), 
Piercy, N. & N, Morgan. (1993) 
Gruber, M. ( 2004), Murdoch, H., H. 
Blackley, & J. Blythe. (2001), 

Riktar ni er till hela marknaden, delar av 
marknaden osv..? 

Hur har ni segmenterat 
marknaden? 
Hur har ni gått tillväga när ni 
valt vilka segment att rikta er 
mot? 
Segmenteringsvariabler? 

 
Analys av marknaden- Aaker, D., V. 
Kumar, & G.S. Day. (2005), Churchill, 
G.A. & I. Iacobucci. (2005) 

Vilka är era kunder? Berätta! 
Huvudkunder, antal… 

 
Blois, K. & S, Dibb. (2000), Sujan, M, 
& J,Bettman. (1989), McDonald, E.J. 
(1984), Newman, A. & D. Patel. (2004) 

Hur ser era kunder på er? Hur vill ni bli 
uppfattade av era kunder? 

 
Murdoch, H., H, Blackley. & H, Blythe. 
(2001) 

Vad gör ni för att marknadsföra er? 
 

Blois, K. & S, Dibb. (2000), Sujan, M, 
& J,Bettman. (1989), Aaker, D., V. 
Kumar, & G.S. Day. (2005), Churchill, 
G.A. & I. Iacobucci. (2005) 

Hur väl känner ni till era direkta 
konkurrenter? 

 

Blois, K. & S, Dibb. (2000), Sujan, M, 
& J,Bettman. (1989), Newman, A. & D. 
Patel. (2004) 

Varför väljer kunder er produkt/tjänst 
framför konkurrenternas? 
Konkurrensfördelar? 

 
Analys av marknaden- Aaker, D., V. 
Kumar, & G.S. Day. (2005), Churchill, 
G.A. & I. Iacobucci. (2005) 
Goetsch, H. (1993), 

Var hittar ni information om marknaden, 
(beslutsgrundande info, förändringar)? 

Analys av marknaden- Aaker, D., V. 
Kumar, & G.S. Day. (2005), Churchill, 
G.A. & I. Iacobucci. (2005) 
Goetsch, H. (1993), 
Carson (1985), Murdoch, H., H. 
Blackley, & J. Blythe. (2001), 

Hur behandlas den informationen? 
Analys? Av vem?... 
 

 

D., V. Kumar, & G.S. Day. (2005), 
Churchill, G.A. & I. Iacobucci. (2005) 
 

Vad anser du är den viktigaste händelsen 
på er marknad på senare tid? 

 
Carson (1985), Murdoch, H., H, 
Blackley. & H, Blythe. (2001) 

Utbildning? Erfarenhet? 
 

Carson (1985) Problem/svårigheter med marknadsföring, 
segmentering, marknadsplanering..? 

 
Carson (1985), Murdoch, H., H, 
Blackley. & H, Blythe. (2001) 

Hyr ni in några externa tjänster, t ex 
revisor, marknadsförare, 
marknadsundersökningar…? 

 
Carson (1985) 
Gruber, M. ( 2004) 

Planer på expansion? Grundat på? 
 

Allmän fråga för att kunna beskriva 
företaget… 

Kan du berätta om verksamheten? Antal 
anställda? 
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