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Abstract 
 
The competition for customers is getting harder every year. One of the biggest challenges for 
today’s businesses is how to get their target groups to pay attention to them and their 
products. Positioning is about creating a place in the minds of the consumers and it is a 
common term nowadays. Since the main part of all literature written in the subject is aimed at 
commercial organisations, the aim of this thesis has been to investigate if there are any 
specific differences in how a commercial organisation chooses to position themselves in 
comparison to a non-profit organisation.  
 
A comparison was made between a car dealer and an opera. We have investigated how 
organisations identify positioning strategies, which preferences they use to choose strategy for 
positioning and how their chosen positioning strategy is implemented. The conclusion that we 
made through our investigation is that the positioning strategy and the implementation of 
chosen strategy is quite similar regardless if it is a commercial organisation or a non-profit 
organisation, but the preferences differs since the competitive situation is very different for 
the two organisations.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Sammanfattning 
 
Konkurrensen om kunderna blir allt hårdare för varje år. En av de största utmaningarna för 
dagens företag är därför hur de ska få kunderna att uppmärksamma just dem och deras 
produkter. Positionering handlar om att skapa en plats i konsumenternas medvetenhet och är 
ett vanligt begrepp nuförtiden. Då huvuddelen av all litteratur som är skriven om ämnet är 
ämnad för vinstdrivande organisationer, så har syftet med denna uppsats varit att undersöka 
om det finns några avgörande skillnader i hur ett företag som verkar med vinstdrivande syfte 
väljer att positionera sig i jämförelse med en organisation som har andra mål än rent 
vinstdrivande.  
 
En jämförelse gjordes mellan en bilhandlare och en opera. Vi har undersökt hur 
organisationerna identifierar positioneringsstrategier, utifrån vilka preferenser de väljer 
positioneringsstrategi samt hur vald positioneringsstrategi implementeras. Vi kom genom vår 
undersökning fram till att både positioneringsstrategi och implementering av vald 
positioneringsstrategi i stort sett är densamma oavsett om organisationen drivs av ett rent 
vinstdrivande syfte eller ej. Däremot skiljer preferenserna sig åt, eftersom konkurrensläget är 
väldigt olika för de två organisationerna.  
 
 



 
 

 

Förord 
 
Denna studie utgör den sista delen i Företagsekonomi på D-nivå vid Luleå Tekniska 
Universitet, ekonomprogrammet. Ämnesområdet är marknadsföring, där vi inriktat oss mot 
positioneringsarbetet på två skilda organisationer.  
 
Vi vill med dessa rader tacka de personer som på olika sätt bidragit till att denna uppsats 
kunnat genomföras. Ett stort tack till VD:n/Konstnärlige ledaren på Nordiska Teatern, VD:n 
för Rondellens bil samt vår respondent på Nordiska Teatern, för den tid ni gav och intresset ni 
visade för vår studie. Ett stort tack även till våra handledare Lars Bäckström och Åsa 
Wallström, samt våra seminariedeltagare som under uppsatsens gång bidragit med konstruktiv 
kritik och därmed hjälpt oss att på ett bra sätt genomföra vårt uppsatsskrivande. 
 
 
 
Luleå, Maj 2006 
 
 
 
 
Simon Nyström    Malin Ylinenpää 
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1 Inledning  
 
I en företagsmiljö där konkurrensen hårdnar och utvecklingen går allt snabbare, blir också 
konsumenterna mer och mer krävande (Knox, 2004). En av de största utmaningarna för 
dagens företag är därför hur de skall gå till väga för att öka värdet av den vara eller tjänst de 
säljer (ibid.). Eftersom alla köpbeslut tas i relation till, och i jämförelse med, andra produkter 
som erbjuds på marknaden så är det inte bara viktigt att öka värdet av en vara eller tjänst, utan 
också att lyckas förmedla detta till den tilltänkta målgruppen (Kapferer, 2004).  
 
I dagens överkommunicerande samhälle har företagen dock ofta svårt att nå ut med sin 
marknadsföring eftersom meddelandet de sänder ut riskerar att försvinna i mängden (Ries och 
Trout, 1985). Enligt Westphal (2004) får de flesta erbjudanden som sänds ut inte någon 
position alls i konsumenternas medvetande, vilket resulterar i att en stor del av 
marknadsföringen får väldigt liten effekt.  
 
En metod för att fästa en vara/tjänst i konsumenternas medvetande och därigenom öka 
organisationens konkurrenskraft är vad som kallas för positionering. Kalafalatis, Tsogas och 
Blankson (2000) anser att positioneringskonceptet blivit en fundamental komponent i modern 
marknadsföring. Enligt Doyle (1998) redogör positioneringsstrategin för valet av segment på 
målmarknaden. Den beskriver även de kunder som företaget försöker betjäna samt hur 
företaget ska konkurrera i segmentet (Ibid.).  
 
Enligt Kapferer (2004) bör organisationer börja med att rikta sitt erbjudande till den marknad 
där de är som starkast och han trycker också på att det som är essentiellt i marknadsföring är 
perception - hur kunden uppfattar produkten. De flesta andra produktegenskaper är lätta att 
kopiera och konkurrera med, men en stark position är betydligt svårare att ersätta. 
 
 
1.2 Bakgrund  
 
1.2.1 Positionering 
 
Kotler och Keller (2006) definierar positionering som processen att designa organisationens 
erbjudande och image, i syfte att uppta en distinkt position i målmarknadens medvetande samt 
att maximera den potentiella nyttan för organisationen. Författarna förklarar att en god 
positionering av varumärket verkar som en guide för marknadsföringsstrategin då den klargör 
meningen med erbjudandet, vilka mål det hjälper kunden att uppnå och på vilket unikt sätt det 
gör det. Målet med positionering är att placera varumärket på en utvald plats i konsumentens 
medvetande, i syfte att maximera den potentiella nyttan för organisationen (Ibid.).  
 
Genom att förstå de kriterier som människor använder för att fatta beslut kan marknadsförare 
utforma ett tydligt och adekvat budskap för att förmedla organisationers erbjudanden 
(Westphal, 2004). Positionering avser att resultera i ett lyckat skapande av ett kundfokuserat 
värdeförslag, med andra ord, en övertygande anledning till varför målgrupperna bör köpa 
varan eller tjänsten (Kotler och Keller, 2006).  
 
Enligt Ries och Trout (1985) börjar positionering alltid med ett erbjudande, det kan röra sig 
om en vara, en tjänst, ett företag, en institution eller till och med en person. Författarna menar 
vidare att positionering inte är något som görs med själva erbjudandet utan handlar om hur 



INLEDNING 
 

 2

företaget går till väga för att placera erbjudandet i intressentens tankevärld. (Ries och Trout, 
1985, Dibb och Simkins, 1993, Dwyer och Tanner, 1999). Enligt Kafalatis et al (2000) bör 
positionering vara grunden för företagets hela verksamhetsplan. 
 
Fatt (1997) anser att ett företags namn, symbol och logotyp är de mest synliga och familjära 
komponenterna i en företagsidentitet och författaren menar att designen av dessa vanligtvis 
beaktas mycket seriöst. Företagsnamnet och logotypen kan vara till hjälp för att framhäva den 
positionering som företaget valt då dessa attribut ofta är det första konsumenterna 
uppmärksammar (Ibid.). Ries och Trout (1985) går ett steg längre och hävdar att valet av 
namn på erbjudandet är det viktigaste marknadsföringsbeslutet under positioneringsarbetet, 
eftersom namnet i allra högsta grad hjälper till att sälja en vara eller tjänst. 
 
 
1.2.2 Positionering – marknadsledare eller efterföljare 
 
Det är skillnad mellan en marknadsledares och en efterföljares positionering (Ries och Trout, 
1985). Det företag som är först ut på en ny marknad och lyckas få sin vara att fastna i med-
vetandet på konsumenterna, får enligt författarna dubbelt så stor marknadsandel som nästa 
märke som kommer ut och fyra gånger större marknadsandel än märke nummer tre (Ibid.). 
Doyle (2002) påstår att en efterföljare måste ha ett unikt positioneringskoncept som särskiljer 
erbjudandet från de konkurrerande. För en efterföljare gäller det att inte försöka kopiera 
ledarens positionering för att därigenom bli bättre, utan att istället söka de luckor som finns 
där ledaren inte har täckt upp (Ries och Trout). Att söka luckor kan exempelvis vara att nischa 
sig och rikta sig mot ett speciellt kön, en åldersgrupp eller en viss distribution (Ibid.).  
 
I dagens konkurrenssamhälle kan ett företag sällan tillfredsställa alla konsumenter. Möjligen 
kan denna strategi fungera för ett företag med redan påtaglig marknadsandel, men ett företag 
som vill bli framgångsrikt måste oftast bestämma sig för en speciell nisch på marknaden och 
hantera de konkurrenter som detta medför (Ries och Trout, 1985). För efterföljare med ett till 
synes nytt erbjudande kan positioneringen av detta, på ett sätt som konkurrerar med redan 
etablerade och starka varumärken och erbjudanden, visa sig vara en fälla (Ibid.).   
 
 
1.2.3 Positionering – repositionering 
 
Ries och Trout (1985) ser en problematik med marknader där det finns väldigt många 
erbjudanden inom samma produktkategori. Enligt författarna får kunderna mycket svårt att 
sortera och rangordna erbjudandena när utbudet är stort och en organisation som inte redan 
lyckats fånga sin målgrupp riskerar att förbli obemärkt. En möjlighet kan i det läget vara att 
repositionera sitt erbjudande (Ibid.). Enligt Doyle (2002) kan detta ske genom att införa en 
kopia av det egna erbjudandet, men förpacka det i ny skrud. Organisationen kan sedan i sin 
marknadsföring av produkten jämföra produkten med sin föregångare. Ett exempel på detta är 
att ändra till en enklare och billigare förpackning, för att därigenom sänka 
produktionskostnaderna och kunna sälja produkten till ett lägre pris med syfte att behålla 
marknadsandelar inom samma marknad (Ibid.).  
 
Doyle (2002) har även identifierat psykologiska repositioneringsstrategier såsom åtgärder som 
syftar till att ändra målgruppens associationer av det egna erbjudandet. Författaren anser att 
det finns en större vinning i att aktivt arbeta med att förändra tankarna kring det egna 
erbjudandet, än att försöka konkurrera genom att sänka priset. Som exempel på hur man 
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ändrar associationerna kring en produkt menar Doyle att man kan jämföra det egna 
erbjudandets befintliga, men tidigare förbisedda, attributs betydelse med konkurrerande 
erbjudanden. Alternativt anser Doyle att organisationen bör lägga sina ansträngningar på att 
finna nya segment där konkurrensen är obetydlig.  
 
 
1.2.4 Implementering av positionering 
 
Ries och Trout (1985) ger riktlinjer för hur positionering bör implementeras. Första steget är 
enligt författarna att ta reda på vilken position objektet redan har i målmarknadens 
medvetande. Det är även viktigt att fastställa vilken position företaget vill ha i målmarknadens 
medvetande samt vilka som är dess konkurrenter. Därefter följer att kartlägga eventuella 
kostnader och hur förändringstakten inom målmarknaden ser ut, samt att undersöka företagets 
långsiktiga förmåga att överleva utan att byta grundposition (Ibid.).  
 
När ovanstående viktiga frågor är besvarade är det dags att välja kommunikationsstrategi, 
vilka marknadsföringskanaler ska organisationen använda sig av för att kommunicera ut sitt 
budskap? Enligt Dibb och Simkins (1993) är det av yttersta vikt att organisationen är mycket 
noga med att företaget väljer rätt kommunikation utifrån målgruppen man önskar nå. Det är 
också mycket viktigt att den positioneringsstrategi som valts är väl förankrad på samtliga plan 
av verksamheten, detta för att undvika att företaget sänder ut en bild men att konsumenten 
sedan möts av en annan verklighet (Ibid.). 
 
 
1.2.5 Positionering som begrepp i en icke-vinstdrivande tjänsteorganisation 
 
Skillnaden mellan att positionera en vara, jämfört med att positionera en tjänst är knappt 
nämnvärd ur strategisk synpunkt, däremot skiljer det sig en del när det gäller teknik (Ries och 
Trout, 1985). I varureklam är det visuella elementet det dominerande inslaget, det vill säga 
den bild du ser av varan. I reklam för tjänster är det orden, det verbala elementet, som är det 
viktigaste (Ibid.). 
 
Enligt Steane (2001) kan icke-vinstdrivande organisationers förmåga att framhäva värden, 
andra än expressiva, begränsas av dess uppdrag och ideologier då de inte bara ska nå fram till 
sina konsumenter, utan samtidigt ska leva upp till finansiärernas önskningar och krav. 
Frumkin och Kim (2001) anser att den mest grundläggande formen av positionering hos icke-
vinstdrivande organisationer är att beskriva sig själva som medlet för att uppnå det mål som 
organisationens finansiärer vill att den ska fylla, med förhoppningen att också konsumenterna 
ska anse detta tillräckligt viktigt och intressant att stödja.  
 
En viktig källa till icke vinstdrivande organisationers finansiering kan vara statliga anslag av 
olika slag. Enligt Rentscheler och Wood (2003) är organisationerna ofta ovetande om 
kommande nivåer på statliga anslag och tvingas därför söka nya metoder för att lösa 
finansieringsproblematiken. En sådan metod, som Frumkin och Kim (2001) har visat har en 
positiv funktion för andelen donerade medel, är marknadsföring direkt mot finansiärerna.  
 
Rentscheler och Wood (2003) menar dock att marknadsföring mot finansiärerna kan resultera 
i att organisationers medarbetare fångas in i ett allt för resultatorienterat synsätt, vilket kan 
påverka organisationens rykte negativt och försvåra möjligheten till fortsatt finansiering. 
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1.3 Förstudie av en icke vinstdrivande organisation 
 
Då det finns mycket lite litteratur som riktar sig direkt mot icke vinstdrivande organisationer 
så har vi utfört en förstudie med syfte att belysa de förutsättningar som gäller för en icke-
vinstdrivande organisation.  
 
Förstudien bygger på en intervju med Mats-Arne Larsson, före detta Teaterchef på 
Västerbottensteatern AB, numera projektledare på Nordiska Teatern. Larsson har många års 
erfarenhet av att driva anslagsfinansierad, icke-vinstdrivande verksamhet med huvudsak 
konstnärliga mål.  
 
“I en värld där finansieringen upp till 80 % är från kommun och landsting får väl en god 
relation med kunderna [beställarna] anses som mycket viktig. Varför inte säga livsavgörande 
för utveckling och fortlevnad”(citat från e-postkorrespondens med Mats- Arne Larsson). 
Larson förklarar att endast 10-25 % av de omsatta medel kommer av intäkter från besökare, 
men att det samtidigt är viktigt att inse att besökarna utgör både mål och medel för teaterns 
fortlevnad ” Man kan göra hur mycket teater man vill, men kommer ingen och tittar på dig 
lyckas man aldrig finna en mening med verksamheten”. Larsson förklarar att det i teorin går 
att överleva utan besökare, men utan den stimulans och möjlighet till utveckling som 
biljettintäkterna ger, skulle organisationen självdö. 
 
Larsson förklarar vidare att beslutsfattare å ena sidan vill mäta och urskönja resultatet av 
anslagna stöd till teatrar genom besökstatistik, men att det å andra sidan finns en mer subtil 
del av det, det vill säga det rykte en institution ger till en kommun. 
 
Eftersom teatern representerar något icke-materiellt måste den, enligt Larsson, uppvisa det 
värde som finns. Han ger exempel som att påvisa kvaliteter samt mervärden och förklarar 
vidare att det arbetet kan ske genom att finna en gemensam nämnare eller att belysa något 
som är speciellt för just den marknad de befinner sig på som återspeglas i teaterns 
produktioner. Det gäller att skapa en relation mellan teatern och dess publik. 
 
För att identifiera segment menar Larsson att det är nödvändigt att se på befolkningssamman-
sättningen på den marknad en teater befinner sig. I en universitetsstad kan det exempelvis 
vara många som känner sig vilsna och längtar efter samhörighet. Det föranleder frågan om det 
finns ett utrymme för att göra produktioner där dessa personer kan skapa en identitet i den nya 
staden. 
 
Publikenkäter är; enligt Larsson, en användbar metod för att följa upp hur de förväntningar 
som besökarna hade innan ett besök levdes upp till. För att kunna närma sig kartläggning av 
efterköpskänslor kan man också enligt honom föra mer djuplodade samtal med besökarna 
strax före och ett par veckor efter besöket. 
 
Vidare tillägger Larsson att det finns en balansgång mellan det man vet lockar publik och 
kvaliteten på ensemblen. Om man på en opera låter rockartister uppträda på scenen 
tillsammans med symfoniorkestern allt för ofta så att detta blir synonymt med operan, 
kommer det bli svår att rekrytera kompetenta oboister, violinister och dylika. Därför gäller det 
att vara noggrann vilken bild som sänds ut. 
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”Det är alltså den chef för institutionen vars kriterier för kvalitet som avgör hela arbetet för 
institutionen. Hur tänker chefen om att behålla ryktet, hur mycket slår denne vakt om att få 
nyskrivet, locka fram nya sångare?” 
 
Enligt Larsson är det viktigt att vara noggrann och att inte tänka för populistiskt vid försöket 
att locka besökare; ”Vi har ett ansvar vad vi sänder ut och vad vi får tillbaka. Det är väldigt 
lätt att man lyfter fram saker som skapar uppmärksamhet som inte har något med pjäsen att 
göra men det är viktigt att inte sända ut en bild som inte motsvarar vad man ger”. 
 
Larson anser att det är viktigt att påverka attityderna om organisationen hos beslutsfattarna. 
Vidare förklarar Larsson att detta exempelvis kan ske genom att skapa och forma budskap 
som sänds via media, med syfte att, i första hand, skapa opinion bland medborgarna, 
sekundärt, få denna opinion att uppfattas hos beslutsfattarna. 
 
 
1.4 Problemområde  
 
Oavsett om en organisation verkar vinstdrivande, som en handlare, eller om den delvis 
finansieras genom statliga anslag och bidrag, som en teater, så behöver båda nå fram till sina 
kunder respektive finansiärer och de är tvungna att nyttja sig av likvärdiga kanaler för att nå 
fram till dessa. 
 
Det finns en uppsjö böcker och artiklar skrivna om positioneringsvägar för organisationer som 
verkar av rent vinstdrivande syften, men det saknas nästan helt material som beskriver de 
icke-vinstdrivande organisationernas positionering. Hur mycket skiljer sig egentligen icke-
vinstdrivande organisationer från rent kommersiella organisationer i fråga om 
marknadsföring? Beror bristen på litteratur om icke-vinstdrivande organisationers 
positionering och marknadsföring på att de teorier som finns framtagna för kommersiella 
organisationer även är tillämpbara på icke-vinstdrivande organisationer?  
 
Med utgångspunkt i ovanstående resonemang tycker vi att det är intressant att undersöka om 
det finns några skillnader i hur en icke-vinstdrivande organisation väljer att positionera sig 
jämfört med en vinstdrivande organisation.  
 
I följande kapitel kommer vi att presentera teori runt valt ämnesområde. Teorin kommer 
sedan att mynna ut i en problemdiskussion och ett val av referensram. 
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2 Teori 
 
I detta kapitel presenteras teori inom det valda ämnesområdet. 
 
 
2.1 Identifiering av positioneringsstrategier 
 
För att en organisation ska kunna välja en framgångsrik positioneringsstrategi måste de börja 
med att identifiera vilka förutsättningar som råder för dem. Ett steg i denna process är 
segmentering, vilket kort sammanfattat innebär att dela upp marknaden i grupper vilka har 
gemensamma behov och kan förväntas reagera på samma sätt gentemot erbjudandet.  
 
Segmenteringsprocessen utgör sedan grund för valet av målmarknad där organisationen väljer 
ut det eller de segment som har potential för att bli lönsamt. 
 
 
2.1.1 Segmentering 
 
Antalet konsumenter är för stort, konsumenterna är för utspridda och de varierar för mycket 
gällande behov och köpvanor för att ett företag ska kunna attrahera alla konsumenter på en 
marknad (Kotler, Armstrong, Saunders och Wong, 2005). Även företagen varierar gällande 
deras förmåga att betjäna de olika segmenten. Företag måste därför designa strategier för att 
kunna bygga rätt relationer med rätt kunder. Istället för att försöka konkurrera på hela 
marknaden, ibland mot överlägsna konkurrenter, så måste varje företag identifiera den del av 
marknaden som de bäst kan betjäna och som är mest lönsam för just dem. (ibid.)  
 
Marknadsförare skapar inte segment, deras uppgift är att identifiera befintliga segment och 
välja vilket eller vilka de ska rikta sig mot (Kotler och Keller 2006). Att konsumenter inom en 
marknad skiljer sig åt är enligt Doyle (2002) grunden till att marknadsförare delar in dessa i 
homogena grupper där önskad nytta, förmåga och vilja att betala, användbara 
kommunikationskanaler samt kvantitativa behov är lika. Kotler och Keller (2006) beskriver 
ett marknadssegment som en grupp konsumenter som har överensstämmande behov och 
önskan.  
 
Johnson och Scholes (2002) förklarar att variationer i kunders behov utgör grund för 
segmentering och att det är viktigt att identifiera vilka grunder som är viktigast att bygga på. 
Moriarty (1991) menar att produktpositionering handlar om huruvida konsumenten märker att 
företagets produkt existerar på en konkurrensutsatt marknad eller inte. Detta hänger enligt 
författaren starkt samman med produktens image (Ibid.). Enligt Dibb och Simkins (1993) 
beskrivs positioner av de attribut eller värden som är viktiga för den specifika grupp 
konsumenter som företaget vill rikta sig mot. Priset kan exempelvis vara fokus för de kunder 
som handlar på lågprisvaruhus medan servicenivå är det viktigaste för dem som väljer att bo 
på lyxhotell. Kvalité och atmosfär kan vara avgörande faktorer för en konsument som ska 
välja restaurang och värde för pengarna det avgörande för en konsument som står inför ett val 
mellan olika nöjsamma alternativ (Ibid.). Segmentering kan enligt Johnson och Scholes 
(2002) grundas på köpbeteende samt på upplevt värde från köpen. Ett segment är enligt Doyle 
(2002) en kundgrupp inom en marknad med särskilda karaktäristika, vilka är av så betydande 
karaktär att en marknadsmix kan utformas för att uppfylla detta segments behov. Vidare 



7 
 

TEORI 
 

 

 

menar Johnson och Scholes (2002) att det kan vara användbart att dela in en marknad baserat 
på olika grunder för att underlätta förståelsen för förändringar och funktioner i marknaden. 
Segmentering ökar, enligt Doyle (2002), vinstmöjligheterna eftersom olika grupper av kunder 
fäster olika ekonomiska och psykologiska värden till en erbjuden lösning av ett behov. 
 
Doyle (2002) framhäver att medan filosofin om marknadsföring härrör hela organisationens 
mening, så sker marknadsplaneringen och de beslut som föregår den på en mer disaggregerad 
nivå. Doyle (2002) menar att dessa beslut handlar om hur företaget kan tillfredsställa 
kunderna bättre, därför fattas dessa beslut ofta av chefer på olika delar och nivåer inom 
organisationerna. Marknadsförare kan enligt Kotler och Keller (2006) identifiera olika typer 
av mönster inom en marknad; homogena preferenser - en marknad där de flesta har ungefär 
samma preferenser; diffusa preferenser kan identifieras när preferenserna inom en marknad 
skiljer sig mycket starkt åt och inga tydliga och större segment existerar; preferenskluster kan 
identifieras där en marknad har ett flertal, tydliga, så kallade, naturliga marknadssegment. 
Egan (2004) anser att grunden i att starta en relation är att identifiera vilka som är de 
potentiella kunderna. Valet av målmarknad belyser marknadssegmenteringens kritiska roll i 
marknadsprocessen (Brooksbank, 1999). Segmentering involverar underdivisionerna av en 
större marknad, vilka delats in i distinkta delmängder av konsumenter med liknande behov 
och önskan och/eller mottagande av marknadserbjudanden, konceptet baseras på följande 
förslag: 

• Konsumenter skiljer sig oftast åt i något avseende 

• Konsumenter kan bli grupperade i relativt homogena segment, i fråga om vissa 
relevanta aspekter i deras beteende 

• Segmentering kan därför möjliggöra för organisationen att isolera och spåra specifika 
marknader (Ibid.). 

Eftersom de flesta marknader består av konsumenter som antingen är för många i antal, har 
för vitt skilda önskemål eller alltför divergerade köpvanor för att endast ett företag effektivt 
kunna betjäna dem så bör företag sträva efter att identifiera de segment inom en marknad som 
är mest attraktivt för just deras organisation (Kotler och Armstrong, 2000). 
I försök att segmentera en marknad finns det många möjliga kriterier att välja mellan 
(Brooksbank, 1999). Vanligtvis används geografiska faktorer som exempelvis var kunden 
befinner sig lokalt eller regionalt, demografiska faktorer som vem konsumenten är i fråga om 
ålder eller kön, psykografiska faktorer som vad kunden tycker, vad kunden har för beteende 
och attityd (Ibid.). Hooley och Saunders (refererade i Brooksbank, 1999) påpekar dock att det 
inte finns några ”rätta” tillvägagångssätt utan att vilken variabel som helst kan användas som 
en bas för segmentering, så länge det segment som skapas av detta tillfredsställer fyra 
nyckelkrav för effektiv segmentering; 

• Homogenitet inom segmentet - Konsumenter inom ett segment har liknande behov och 
önskningar till marknadserbjudanden 

• Heterogenitet mellan segment - Konsumenter i olika segment har markant olika behov 
och önskningar till marknadserbjudanden. 

• Förmågan att kunna rikta in sig mot enskilda segment genom marknadsmixen. 
Segmenten kan lätt nås och betjänas. 

• Kommersiellt livskraftiga - Segmentet är stort/vinstgivande nog för att motiveras att 
vara målsegment (Ibid.). 
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Forskning har visat att de mest framgångsrika företagen är de som specialiserar och 
koncentrerar sig på en väldefinierad marknad med en fördjupad förståelse för konsumenternas 
behov, detta eftersom det är denna kunskap som driver alla efterföljande beslut (Brooksbank, 
1999).  
 
Dagens teknologiska utveckling, framförallt med datorer och Internet i hänseende, har enligt 
Doyle (2002) gett företag möjlighet att lagra information om varje kund och därigenom 
behandla dessa som individuella segment. Detta kan enligt författaren ske trots mycket stora 
marknader. För organisationer som är beroende av ett fåtal stora kunder, kan varje kund på 
samma sätt utgöra ett individuellt segment (Ibid.). 
Doyle (2002) anser att företag som använder sig av personlig marknadsföring har nytta av att 
segmentera sina kunder eftersom de då kan hantera dessa mer effektivt samt även identifiera 
var den största ansträngning skall läggas. Johnson och Scholes (2002) menar att det är 
fördelaktigt för organisationer vars kärnkompetenser stämmer överens med ett specifikt 
segments värderingar. 
 
Kotler och Keller (2006) förklarar att segmentering inte är nödvändigt om det inte har någon 
betydelse för hur företaget i slutändan vänder sig mot kunden. Vidare menar författarna att 
segmentering är användbart om det går att mäta segmentets; storlek, tillräcklighet för 
anpassade erbjudanden, köpkraft, karaktäristika, om det är lätt att nå och tjäna och skillnader i 
reaktioner på marknadsmixar. Slutligen måste företaget avgöra om det går att formulera 
effektiva program i syfte att attrahera och tjäna segmentet (Ibid.). 
 
Doyle (2002) anser att positionering måste föregås av segmentering och val av målmarknad 
för att företaget ska kunna hitta den fördel som gör företagets erbjudande attraktivare än andra 
erbjudanden på marknaden. Själva implementeringen av positioneringsstrategin ses som 
marknadsplanering, att utveckla en marknadsmix (Ibid.). 
 
Enligt Dibb och Simkins (1993) börjar segmenteringsprocessen med att identifiera och beakta 
befintliga variabler för segmentering av marknaden, betrakta profiler för redan existerande 
segment samt värdera de befintliga segmenten. Nästa steg är att välja målgruppsstrategi; ska 
företaget rikta sig mot ett eller flera segment och ska de göra det med ett eller flera 
erbjudanden? Företaget måste också avgöra vilka segment de ska skapa marknadsmixer för. 
Efter att valet av målmarknad är avklarat så är nästa fas positionering. Inledningsvis måste 
företaget skapa sig en förståelse för vad konsumenternas uppfattningar baseras på, de måste 
sedan försöka skapa sig en position i konsumenternas medvetande och slutligen utveckla en 
passande marknadsmix (Ibid.). 
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Figur 1 Segmenteringsprocessen enligt Dibb och Simkins (1993, s 33) 
 
 
2.1.2 Val av målmarknad 
 
Efter det att segmenteringen av marknaden är gjord är det valet av målmarknad som är 
aktuellt (Hoffman och Bateson, 2001, Dibb och Simkins, 1993). Målmarknadssökningen 
definierar vem företaget vill attrahera och den strävar även efter att finna lojala och 
vinstgivande konsumenter (Cahill, 1997, Moriarty 1991). Processens andra huvuduppgift är 
att klargöra vilka kunder organisationen inte har något intresse av att attrahera (Ibid.). 
Hoffman och Bateson (2001) förklarar att alternativen bör värderas utifrån vinst- och 
tillväxtmöjligheterna, samt överensstämmelsen mellan segmentets och organisationens 
resurser och mål.  
 
Doyle (2002) redovisar de fem faktorer som påverkar ett segments attraktivitet, dessa är 
storlek, tillväxt, lönsamhet, nuvarande och potentiell konkurrens samt affärsmöjligheter. 
Enligt Kotler och Keller (2006) måste organisationen bedöma segmentets attraktivitet med 
hänsyn till organisationens mål och resurser. Det kan enligt författarna vara att undersöka hur 
väl det svarade i värderingen av segmenteringens användbarhet i de specifika segmenten, 
skalekonomiska fördelar, risker samt förmåga att bibehålla konkurrensfördelar på lång sikt 
(Ibid.). Doyle (2002) ser det som viktigt att undvika segment som är för små, minskar, är 
uppvaktade av många aktörer eller på något annat sätt är olönsamt. Utöver tidigare nämnda 
beaktanden tillägger Kotler och Keller (2006) att organisationer måste välja socialt 
accepterade segment och undvika att rikta in sig mot svagare segment som exempelvis socialt 
utslagna och barn. Vidare anser Kotler och Keller (2006) att det är viktigt att företaget lägger 
upp strategier om flera segment skall väljas, exempelvis i vilken ordning detta ska göras 
eftersom författarna anser att det är viktigt att organisationen ägnar sig åt ett segment åt 
gången. Doyle (2002) ser valet om var organisationen skall konkurrera som det första steget i 
positioneringsstrategin och hur de ska konkurrera som nästa steg. De segment som 
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organisationen fokuserar marknadsföringsaktiviteterna mot, blir enligt Hoffman och Bateson 
(2001) dess målmarknad. 
 
 
2.2 Val av positioneringsstrategi 
 
När organisationen valt vilken målmarknad de ska rikta sig mot är nästa steg att klargöra hur 
de ska gå tillväga för att nå fram till dessa med sitt erbjudande. Nedan kommer vi att beskriva 
denna process mer utförligt.  
 
 
2.2.1 Positioneringsstrategi – hur konkurrera? 
 
Doyle (2002) understryker att en effektiv positionerings betydelse är ett bra sätt att öka 
konkurrensförmågan. Det är viktigt att företaget väljer var de skall konkurrera och hur 
organisationen skall konkurrera genom val av differentierade fördelar (Ibid.). Hoffman och 
Bateson (2001) understryker att det är viktigt att etablera en positioneringsstrategi som synligt 
differentierar organisationens erbjudande från dess konkurrenters erbjudanden. Doyles (2002) 
syn på positioneringsstrategin är att den endast går att applicera på ett erbjudande inom en 
speciell marknad och därför inte bör blandas ihop med det bredare konceptet 
organisationsstrategi. Positioneringsstrategin bör inte heller blandas ihop med de mer 
specifika koncept som relaterar till varje individuellt element av marknadsmixen, exempelvis 
marknadsförings- eller prisstrategier. Definitionen visar också att positioneringsstrategin kan 
delas upp i tre subkomponenter; målgrupp, konkurrensmål och konkurrensmässiga fördelar 
(Ibid.). Till denna process av positioneringsstrategiformulering krävs förmåga att skapa en 
bild av marknadsplatsen samt tänka kreativt angående skillnaderna mellan de tre 
subkomponenterna (Doyle, 2002). Grundidén är att välja ett segment som organisationen kan 
tillfredsställa bättre, eller åtminstone lika bra, som konkurrenterna. Det är nödvändigt att på 
djupet förstå de styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT) som organisationen kan 
möta. Detta kan endast nås genom en målmedveten lednings-, konkurrens- och 
konsument/marknadsanalys (Ibid.). 
 
Alltför ofta väljer serviceorganisationen en position i kundens medvetande med grund i vilka 
de skulle vilja vara, istället för efter hur kunderna uppfattar dem (Blankson och Kalafatis, 
1999). Det är ingen större mening med att försöka positionera en organisation utan påverkan 
från kunderna, men när organisationen väl har den informationen så stiger möjligheterna att 
skapa en hållbar marknadsposition. 
 
 
2.2.1.1 Repositioneringsstrategier 
 
De positioneringsstrategier som Doyle (2002) ger förslag på, då en organisation redan har en 
position, kan enligt honom delas in i två dimensioner, riktiga- samt psykologiska 
repositioneringsstrategier. Dessa förutsätter att organisationen har en positioneringsstrategi 
sedan tidigare och har målsättning att förbättra sin situation (Ibid.). De riktiga 
repositioneringsstrategierna är enligt Doyle (2002); 
 

• Att introducera ett nytt varumärke är ett exempel på en riktig repositioneringsstrategi 
där organisationen introducerar en kopia av det ursprungliga varumärket, där det nya 
har andra attribut som skall locka andra segment. 
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• Att förändra det existerande varumärket är ytterligare ett exempel på en riktig 
repositioneringsstrategi. Denna strategi går ut på att göra prisförändringar samt 
utvidga användningsområdena med syfte att göra erbjudandet mer åtråvärt (Ibid.). 

 
Som psykologiska repositioneringsstrategier nämner Doyle (2002); 
 

• Att ändra tankarna kring varumärket för att kunna repositionera erbjudandet. 
 

• Att sprida negativa rykten om konkurrenter kan ge plats åt organisationens erbjudande 
i kundernas medvetande, eftersom konkurrenternas position i kundernas medvetande 
då riskerar att förändras. 

 
• Att understryka vikten av attribut besuttna av erbjudandet kan skapa en ny position i 

kundernas medvetande.  
 

• Att introducera nya eller tidigare förbisedda attribut kan bredda användningsområdet 
eller skapa ett helt nytt. 

 
• Att hitta nya marknadssegment är ett sätt att undvika att direkt konkurrera med redan 

etablerade aktörer (Ibid.). 
 
 
2.2.2 Val av konkurrenter  
 
Framgångsrik marknadsföring handlar om att sträva efter att tillfredsställa konsumenternas 
behov och önskningar bättre än konkurrenterna (Brooksbank, 1999). Därför är det viktigt att 
organisationen identifierar och väljer målmarknad på ett sådant sätt att det möjliggör för 
organisationen att utforska någon sorts konkurrensmässig fördel. Detta kräver en noggrann 
analys av konkurrenterna. Forskning har visat att de mest framgångsrika företagen är de som 
undviker direkt konkurrens helt och hållet genom att erbjuda något som skiljer sig från 
konkurrenternas erbjudande (Ibid.). 
 
 
2.2.3 Definiera konkurrenskraftig fördel 
 
Alla lönsamma segment är, eller blir, konkurrensutsatta (Doyle, 2002). Därför måste 
organisationerna skapa en anledning för kunderna att välja just deras erbjudande. För att 
åstadkomma detta måste organisationen förstå vad som skapar kundtillfredställelse samt vilka 
kostnadsdrivare som finns vid ansträngningen att möta kundernas önskemål (Ibid.). 
 
Kotler och Keller (2006) förklarar att en marknadsstrategi utgörs av tre delar; segmentering– 
finna diversifierade behov och gruppera dessa, val av målmarknad– välja det segment där 
bästa utsikterna finns, samt positionering– fäst tydligt organisationens image och specifika 
erbjudande i målmarknadens medvetande. För att kunna definiera vilka konkurrensfördelar en 
organisation besitter är det enligt Kotler och Keller (2006) viktigt att identifiera vad det finns 
för nära substitut till organisationens erbjudande. Det är enligt Kotler och Keller (2006) 
viktigt att i de flesta tillvägagångssätt vid positionering, kommunicera de likheter och 
skillnader som finns inom den kategori av erbjudanden som organisationen identifierat sig 
befinna sig i. Kotler och Keller (2006) förklarar att det första steget efter att ha identifierat 
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målmarknad är att klargöra de bästa likheter och skillnader i varumärkesassociationerna inom 
kategorin av erbjudanden som organisationen kan erbjuda. 
 
Organisationen måste också skapa en konkurrenskraftig fördel som utmärker organisationens 
erbjudande från de konkurrerande organisationernas erbjudanden (Brooksbank, 1999). Med 
andra ord gäller det att bestämma hur den egna verksamhet ska konkurrera mot övriga aktörer 
på marknaden, syftet med detta är att skapa ett erbjudande som är så unikt som möjligt för att 
konsumenterna ska bli mindre känsliga för exempelvis prisförändringar (Ibid.). När en 
organisation utvecklar konkurrenskraftiga fördelar, anser Brooksbank (1999) att de viktigaste 
faktorerna är att fördelarna alltid är baserade på något som är värdefullt för konsumenten, inte 
bara på priset, fördelarna bör också vara långsiktigt hållbara. 
 
Dessa ska med andra ord visa färdigheter som organisationen innehar och som konkurrenter 
får svårt att kopiera (Brooksbank 1999). En konkurrenskraftig fördel kan skapas av vilken 
som helst av organisationens styrkor eller tydliga kompetenser i relation till konkurrenterna. 
Ledare för framgångsrika företag har alltid en kristallklar förståelse för deras 
konkurrenskraftiga fördel och använder denna som en plan för allt beslutsfattande gällande 
marknadsmixen (Ibid.). 
 
 
2.2.4 Positionering av tjänster respektive varor 
 
Tjänster representerar en växande del av vad konsumenter spenderar pengar på (Blankson och 
Kafalitis, 1999). Oavsett om det gäller telekommunikation, semesterresor, underhållning eller 
utrikesservice så köper dagens konsumenter mer och mer tjänster i relation till varor. Den här 
trenden förväntas fortsätta, vilket gör att tjänsteföretag inte längre har råd att ignorera att 
positionera sina tjänster eftersom detta kan leda till att konkurrenter slår sig in på marknaden 
och blir ett hot för organisationens framtida existens (Ibid.). 
 
Enligt Blankson och Kafalitis (1999) har begreppet positionering fått ett stort intresse under 
de senaste åren. Särskilt positionering av tjänster har ansetts viktigt och författarna menar på 
att även om somliga anser att det inte finns några väsentliga skillnader mellan positionering 
av varor och positionering av tjänster, så tycker de allra flesta att det är svårare att lyckas bra 
med positioneringsstrategier av tjänster. Det är också viktigt att veta att även om konceptet för 
positionering är lika relevant både för varor och tjänster, så kännetecknas den senare av att 
den är immateriell, oskiljaktig, förgänglig, heterogen samt av svårigheten att standardisera. 
Dessa faktorer gör positionering av tjänster svårare och mer utmanande än positionering av 
varor, eftersom positioneringen måste förmedla vaga och ogripbara fördelar (Ibid.). 
 
Enligt Kotler, Armstrong, Saunders och Wong (2005) är en tjänst en aktivitet eller fördel som 
en part kan erbjuda en annan. Denna fördel är i grunden ogripbar och resulterar inte i ägande 
av något. En tjänsts produktion kan, men behöver inte, vara bunden till ett fysiskt erbjudande 
(Ibid.). 
 
Vilken position en organisation har beror mer på hur konsumenterna uppfattar organisationen 
än på hur organisationen önskar att uppfattas, organisationen kan dock till viss del påverka 
detta genom dess aktiviteter (Blankson och Kalafatis, 1999). För en serviceorganisation kan 
marknadspositionen därför undermineras av svag frontpersonal eller av inkonsekvens i den 
kvalité på tjänsten som kunderna förväntar sig. Vid marknadsföring av varor märks inte detta i 
samma utsträckning, eftersom varan mer eller mindre är av samma kvalité oavsett vid vilket 
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tillfälle den köps. Detta resulterar, för tjänsteföretag, i att positioneringen blir svårare eftersom 
organisationen måste hantera ett ogripbart erbjudande samt även den känslomässiga 
responsen från kunden för den mottagna tjänsten (Ibid.). 
 
Gemensamt för framgångsrika serviceorganisationer är att de förstår att deras anställda är den 
främsta källan till servicekvalité (Blankson och Kalafatis, 1999). Grundläggande är att 
organisationen har de rätta systemen, konkurrensmässiga priser och en effektiv 
kommunikation av varumärket, men personalen som arbetar direkt mot kunden är det som gör 
skillnaden (Ibid.). 
 
 Hoffman och Bateson (2001) understryker vikten av effektiv positionering i 
serviceorganisationer eftersom det icke-påtagliga erbjudandet försvårar för konsumenten att 
se skillnad på olika tjänsteerbjudanden. 
 
 
2.2.5 Att positionera sig kräver kreativitet och rätt information 
 
Organisationer måste utgå från vad kunden önskar från dess typ av tjänst, hur de jämför 
organisationens erbjudande med andras, hur tillfredsställda de är med organisationens 
förmåga att möta dessa förväntningar samt hur de uppfattas i fråga om pris och värde för 
pengarna (Blankson och Kalafatis, 1999). Processen att samla kundintryck bör vara en 
ständigt pågående aktivitet, inte något som bara görs då och då (Ibid.). 
 
Efter att ha samlat in den nödvändiga informationen måste organisationen försöka bedöma var 
på marknaden de ligger i förhållande till pris, kvalité och kundattityd (Blankson och Kalafatis, 
1999). Dessa fakta måste relateras till vilken position organisationen önskar uppnå i dess 
målmarknads medvetande. Marknadsföring, utbildning av anställda och utvecklig av 
aktiviteter måste reflektera den nuvarande positionen och luta i rätt riktning för den 
marknadsposition organisationen önskar uppnå (Ibid.). 
 
Ries och Trout (1985) definierar sex steg för att nå framgång vid positionering. Dessa är: 
 
1) Vilken position har du? 
Vilken position har objektet som ska positioneras redan i kundens medvetande? Svaret på 
detta får man genom att undersöka marknaden. Det är viktigt att haka fast sin vara, tjänst eller 
budskap på något som redan finns. 
 
2) Vilken position vill du äga? 
Vilken är den bästa positionen sett ur ett långsiktigt perspektiv? Är denna möjlig eller är den 
allt för bred och omöjlig att etablera i kundens medvetande? Går positionen att försvara 
gentemot angrepp från konkurrenter? De som kan definiera och positionera sig själva som 
specialister är de som kan bli framgångsrika. 
 
3) Vem måste du slå ut? 
Går det att hitta en position som ingen annan har kopplat grepp om? Kan du undvika ett 
hinder genom att gå runt det? Det är lika viktigt att tänka på situationen utifrån konkurrentens 
synpunkt som från sin egen, huvudproblemet är vanligtvis att få grepp om konkurrensen. 
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4) Har du tillräckligt med pengar? 
Att etablera en position i konsumenternas medvetande kräver pengar och det gör det även att 
behålla en redan etablerad position. Med ett relativt begränsat kapital är det bättre att spendera 
mycket på ett litet område än lite på ett stort område, lyckas du skaffa dig en stark position på 
ett ställe är det lättare att gå vidare därifrån. 
 
5) Kan du härda ut? 
Nya idéer ersätter gamla i en förbryllande fart idag och det är av stor vikt att bestämma en 
grundposition för att sedan stå fast vid denna. Långsiktiga mål är högst väsentliga, detta syns 
tydligt om man studerar redan framgångsrika organisationer – de ändrar sällan en vinnande 
formel. 
 
6) Motsvarar du din position? 
Stämmer image och position överens? Förmedlas det som är tänkt att förmedlas ut till 
konsumenterna? (Ibid.) 
 
 
2.3 Implementering av positioneringsstrategi 
 
Efter att organisationen har identifierat olika segment sker val av målmarknad och då stundar 
arbetet med att nå ut till denna. Vi kommer nedan att beskriva arbetet med detta. 
 
 
2.3.1 Marknadsmix 
 
När en positioneringsplan har gjorts översätts denna till handling genom att sätta i hop en 
passande marknadsmix (Brooksbank, 1999). Den populära 4P-definitionen av en 
marknadsmix är Produkt, Pris, Påverkan och Plats (distribution). Varje P består av en upplaga 
beslutselement som tillsammans definierar organisationens erbjudande till dess målmarknad. 
Mixen bör vara skräddarsydd så att målmarknaden anser erbjudandet vara överlägset i 
förhållande till de erbjudanden som konkurrerar vid en jämförelse mot de konkurrerande 
företagen (Ibid.).  
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Figur 2 visar en schematisk framställning för hur de tre subkomponenterna i 
positioneringsstrategins beslut står i förhållande till varandra, SWOT-analysen och 
marknadsmixen (Brooksbank, 1999 s 11).  
 

 
Tabell 1 visar de huvudsakliga elementen av marknadsmixen. (Brooksbank, 1999 s 11). 
 
 
2.3.2 Utveckla en kommunikationsmix 
 
Organisationens marknadsföring, eller vad Hoffman och Bateson (2001) kallar för 
kommunikationsmixen. Den riktas mot de av organisationen relevanta marknader, dess 
konsumenter, anställda, aktieägare samt leverantörer med syftet att kommunicera den önskade 
positionen. Hoffman och Bateson (2001) beskriver kommunikationsmixen som den samling 
kommunikationsverktyg tillgängliga för marknadsförarna där den lämpligaste kombinationen 
av dessa avgör hur väl budskapet når fram. Hoffman och Bateson (2001) påpekar att chansen 
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för utsänt budskap uppfattas och att associationer till organisationen ökar vid användande av 
fler än ett kommunikationsverktyg eller ett vid upprepade tillfällen.  
Kommunikationsmixens delar kan kategoriseras i fyra delar, personlig försäljning, reklam, 
publicitet, PR samt sales promotion (Hoffman och Bateson, 2001). Dwayer och Tanner 
(1999) definierar personlig försäljning som mellanmänsklig kommunikation där en person 
försöker få en annan person att köpa en vara eller tjänst. Enligt Moriarty (1991) innebär 
reklam att företag konverserar med kunder om en produkt. Reklamen förväntas leda till att 
produkten får uppmärksamhet, samtidigt som den förmedlar information om produkten till 
kunderna. Med reklam försöker man skapa någon form av respons eller reaktion (Ibid.). Vid 
PR fokuserar Dwayer och Tanner (1999) på relationer och kommunikation med individuella 
och grupper med syfte att skapa ömsesidig goodwill. Baker (1994) definierar sales promotion 
som marknadsföring via en samling av relaterade men distinkta aktiviteter, exempelvis 
tävlingar, erbjudande, varuprover och dylikt. Allt syftar till att till att exponera erbjudandet i 
fråga och få kunderna att bli intresserad av den. Enligt Moriarty (1991) tenderar konsumenter 
att lättare uppfatta reklammeddelanden de finner bekanta sedan tidigare, dessa har också en 
förmåga att av konsumenten förknippas med mindre risk. Författaren anser också att effekten 
av det budskap företaget önskar sända ut till kunden förstärks av att upprepas, men påpekar 
samtidigt att det inte fungerar att repetera samma budskap allt för många gånger eftersom 
detta lätt leder till att mottagaren tappar intresset. Hemligheten ligger i att repetera konceptet, 
men förändra detaljerna (Ibid.).  
 
Enligt Hoffman och Bateson (2001) utgör kommunikationsmixen grunden för uppföljning av 
en potentiell kund då den underlättar för diskussioner, vilket gör det mer bekvämt för både 
säljare och kund. 
 
Hoffman och Bateson (2001) rekommenderar nedanstående kommunikationsmål under ett 
erbjudandes livscykel. 
 

 
Fri tolkning av produktlivscykeln av Dean (1950) och ett erbjudandes livscykel av Hoffman 
och Bateson (2001) 
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Som kommentar till ovanstående menar Hoffman och Bateson (2001) att organisationer som 
riktar sig till andra organisationer inte i samma utsträckning kan försöka övertala kunden, då 
de riskerar att verka oseriösa och billiga och helt förstöra det avsiktliga meddelandet. 
 
Att försöka sammanföra de olika element av marknadsmixen utan att referera till en 
positioneringsstrategi kan enligt Brooksbank (1999) liknas vid att försöka lösa ett 100-bitars 
pussel utan att i förväg veta vad det ska bli för motiv. Först när man byggt upp en bild av 
marknaden och vet precis hur man ska gå till väga för att konkurrera kan marknadsmixen 
användas som en organisations främsta fördel. Att formulera en positioneringsstrategi är 
vanligtvis en extremt tidskrävande och svår uppgift. Först och främst eftersom det krävs en 
hel del marknadsundersökning och analys för att förstå en marknad till fullo, men också för 
att det inte finns några regler – ingen rätt eller fel väg att tolka det (Ibid.). Brooksbank (1999, 
s 14) refererar i sin artikel till Ries och Trout;” Marketing is a totally intellectual war in which 
you try to outmanoeuvre your competitors on a battleground that no one has ever seen....it 
can only be imagined in the mind” (Ibid). 
 
Brooksbank (1999) ställer upp en sexpunkters checklista för hur en vinnande 
marknadspositioneringsstrategi bör utformas:  
 

• Är strategin baserad på omfattande situationsanalyser? Den egna organisationen, 
konkurrenterna och marknaden?  

• Är strategin, i den mån det är möjligt, byggd efter den egna organisationens 
detaljerade styrkor?  

• Definierar strategin noggrant organisationens målmarknad med en fördjupad förståelse 
för dess krav?  

• Definierar strategin noggrant organisationens konkurrensmål och reflekterar den en 
sammanhängande konkurrensstrategi?  

• Definierar strategin noggrant en hållbart konkurrensmässig fördel?  
• Är strategin möjlig att genomföra? Går den att översätta till en distinkt marknadsmix 

(Ibid.)?  
Enligt Brooksbank (1999) kräver skapande av en marknadspositioneringsstrategi tålamod, 
kreativitet, fantasi och fullständigt insikt, men mer än något annat krävs det visdom. Visdom 
att förstå att den bästa positioneringsstrategin ibland är att inte alls ge sig in i en marknad 
(Ibid.). 
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3 Problemdiskussion och referensram  

I detta kapitel resonerar vi utifrån vårt problemområde samt de teorier som vi tidigare ställt 
upp. Vi kommer att avsluta diskussionen med frågeställningar, avgränsningar samt 
referensram. 

 
3.1 Problemdiskussion 
 
Hårdare konkurrens, snabbare utveckling och allt mer krävande konsumenter är samtliga 
bidragande orsaker till att en av de största utmaningarna som dagens företag ställs inför är hur 
de skall gå till väga för att öka värdet av den vara eller tjänst de säljer (Knox 2004). Direkt 
länkat till detta finns även problematiken runt hur företagen ska gå tillväga för att lyckas 
förmedla sin produkt och dess värde till den tilltänkta målgruppen (Kapferer, 2004). 
 
En effektiv positionering är enligt Doyle (2002) ett bra sätt att öka konkurrensförmågan och 
författaren poängterar vidare vikten av att företaget väljer var de skall konkurrera och hur de 
skall konkurrera genom dess val av differentierade fördelar. Grundidén är att välja ett segment 
som organisationen kan tillfredsställa bättre, eller åtminstone lika bra, som konkurrenterna. 
Det är av yttersta vikt att känna till de styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT) som 
organisationen kan möta, något som endast kan nås genom en målmedveten lednings-, 
konkurrens- och konsument/marknadsanalys (Ibid.). Det är viktigt att positioneringen 
överensstämmer med kundernas uppfattning av företaget och inte bara baseras på den position 
företaget önskar att de hade i kundernas medvetande (Blankson och Kalafatis,1999)  
 
I vissa fall är slutkonsumenten inte den enda intressent som organisationen behöver nå ut med 
sitt budskap till. Ett sådant exempel är icke vinstdrivande organisationer, där hela eller delar 
av finansieringen ofta kommer från en annan aktör än den slutkonsument som organisationen 
vänder sig till. Enligt Frumkim och Kim (2001) kan icke-vinstdrivande organisationer vinna 
på att marknadsföra sig direkt till sina finansiärer då detta kan resultera i att de får ökade 
anslag. I den förstudie vi gjorde vid uppsatsens start, poängterade Larsson vikten av att 
allmänheten har en positiv bild av organisationen. Enligt Larsson bidrar allmänhetens syn på 
organisationen ofta till finansiärernas bild av denna. En positiv allmän uppfattning kan således 
leda till att bibehålla eller öka anslagen. 
 
Enligt Fatt (1997) är ett företags namn, symbol och logotyp de mest synliga och familjära 
komponenterna i en företagsidentitet. Författaren menar att designen av dessa vanligtvis 
beaktas mycket seriöst eftersom företagsnamnet och logotypen kan hjälpa till att framhäva ett 
företags image genom att dessa ofta ger kunden ett första intryck av företaget. 
 
Hansson, Kahn, Nicou och Wästfelt (1999) anser att det främst är valet av affärsidé som avgör 
om den valda kundgruppen kommer att bli intresserade av erbjudandet. De menar att företaget 
måste kunna presentera en tydlig bild av den nytta produkten erbjuder konsumenterna för att 
bli framgångsrika. 
 
Att designa organisationens erbjudande och image i syfte att uppta en distinkt position i 
målmarknadens medvetande samt maximera den potentiella nyttan för organisationen 
definierar Kotler och Keller (2006) som positionering. Doyle (2002) menar å sin sida att 
positionering är valet av målsegment, vilket bestämmer var organisationen konkurrerar och 
föreskriver hur den skall konkurrera. 
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Ries och Trout (1985) understryker vikten av att image och position överensstämmer i 
kundens medvetande. Enligt dem får det företag som är först ut på en ny marknad och först 
lyckas få sin vara att fastna i medvetandet på konsumenterna stora fördelar jämfört med 
efterföljarna. Doyle (2002) påstår att en efterföljare måste ha ett unikt positioneringskoncept 
som särskiljer erbjudandet från de konkurrerande. För en efterföljare gäller det att inte försöka 
kopiera ledarens position i kundernas medvetande för att därigenom bli bättre, utan att istället 
söka de luckor som finns, det som ledaren inte har täckt upp (Ries och Trout, 1985). Att söka 
luckor kan exempelvis vara att nischa sig och rikta sig mot ett speciellt kön, en åldersgrupp 
eller en viss distribution (Ibid.). Skillnaden mellan att positionera en vara, jämfört med att 
positionera en tjänst är knappt nämnvärd ur strategisk synpunkt (Ries och Trout, 1985). 
 
Steane (2001) menar att icke-vinstdrivande organisationers förmåga att framhäva värden, 
andra än expressiva, kan begränsas av dess uppdrag och ideologier. Frumkin och Kim (2001) 
påstår att den mest grundläggande formen av positionering hos icke-vinstdrivande 
organisationer är att beskriva sig själva som medlet för att uppnå det mål organisationen är 
avsedd att uppfylla, med förhoppningen att allmänheten tycker att organisationen fyller ett 
viktigt syfte.  
 
Enligt Rentscheler och Wood (2003), är icke-vinstdrivande organisationer ofta ovetande om 
nivåerna på kommande statliga anslag och de söker därför ständigt nya metoder för att lösa 
sin finansieringsproblematik. Frumkim och Kim (2001) anser att det lönar sig för icke-
vinstdrivande organisationer att rikta marknadsföring mot sina finansiärer. Det finns dock få 
teorier om marknadsföring för icke vinstdrivande organisationer och också väldigt sparsamt 
med litteratur i ämnet. Med anledning av det anser vi att det är intressant att undersöka hur 
segmenteringsprocessen och valet av positioneringsstrategi ser ut för en icke vinstdrivande 
organisation i jämförelse med processen för ett företag som verkar av rent vinstdrivande syfte. 
 
 
I vår uppsats behandlar vi följande frågeställningar:  
 

• Hur kan valet av segment och målmarknad i en vinstdrivande- respektive icke-
vinstdrivande organisation beskrivas? 

 
• Hur kan positioneringsstrategin i en vinstdrivande- respektive icke-vinstdrivande 

organisation beskrivas? 
 

• Hur kan kommunikationsmixen vid implementering av positioneringsstrategin i en 
vinstdrivande- respektive icke-vinstdrivande organisation beskrivas? 

 
 
3.2 Avgränsningar 
Intervjuerna kommer att ske med personer på två företag som identifierats som tydliga 
exempel på vinstdrivande respektive icke vinstdrivande företag. Vi kommer inte att ta hänsyn 
till vilka specifika kundsegment som våra analysföretag riktar sig mot, utan att 
förutsättningslöst granska de metoder och tillvägagångssätt som de två företagen använder. 

Eftersom tidsutrymmet är begränsat har avgränsningar i antalet intervjuer som utförts varit 
tvunget. I annat fall hade mer omfattande studier och fler intervjuer kunnat genomföras. Även 
en geografisk avgränsning har gjorts. Respondenterna kommer från Luleå och Umeå. Det har 
inte funnits tids och kostnadsutrymme för att göra lägre resor.  



20
 

PROBLEMDISKUSSION OCH REFERENSRAM 
 
 

 

Avgränsningar har gjorts avseende den valda teoretiska referensramen. Den litteratur som 
används är den som har ansetts mest lämpad för denna studie. Det skall dock framhållas att de 
val och begränsningar som har gjorts, samt att det faktum att kvalitativ litteratur avseende 
icke-vinstdrivande organisationer saknas, påverkar resultatet av undersökningen. 
 
 
3.3 Referensram 
 
I vår referensram kommer vi att presentera teori som vi anser vara relevant för just våra 
specifika forskningsfrågor. Denna teori kommer vi att utgå från både under vår intervju och 
vår senare analys. 
 
 
3.3.1 Hur kan valet av segment och målmarknad i en vinstdrivande- respektive icke 
vinstdrivande organisation beskrivas? 
 
Armstrong och Kotler (2000) poängterar att det finns för många konsumenter, med alltför 
spridda behov och köpvanor för att ett företag ska kunna attrahera alla konsumenter på en 
marknad. Författarna menar att företag på grund av detta måste designa strategier som gör det 
möjligt att identifiera och nå konsumenterna på den del av marknaden som företaget bäst kan 
betjäna (Ibid.).  
 
Dibb och Simkins (1993) beskriver positioner i kundernas medvetande som de attribut eller 
värden den grupp konsumenter organisationen vill rikta sig mot anser vara viktiga. De olika 
attributen eller värdena kan exempel vara pris, värde för pengarna eller kvalité. Doyle (2000) 
anser att segmentering ökar företagens vinstmöjligheter eftersom olika grupper av kunder 
fäster olika ekonomiska och psykologiska värden till en erbjuden lösning av ett behov och att 
det därför går att segmentera utifrån individers förmåga och vilja att betala, samt 
överensstämmelse mellan individers kvantitativa behov. Kotler och Keller (2006) menar att 
marknadsförare kan identifiera olika typer av mönster inom en marknad: homogena 
preferenser, diffusa preferenser samt preferenskluster.  
 
Några variabler som kan användas vid segmentering av marknader är; geografiska faktorer, 
demografiska faktorer, psykografiska faktorer och beteende faktorer (Armstrong och Kotler, 
2000, Brooksbank 1999). Vid segmentering efter geografiska faktorer delas marknaden in 
efter exempelvis länder, regioner, kommuner och städer. Vid segmentering efter demografiska 
faktorer delas marknaden upp efter ålder, kön, inkomst och boende. Vid segmentering efter 
psykografiska faktorer urskiljs konsumenterna efter livsstil och personlighet och slutligen vid 
segmentering efter beteende görs indelningen bland annat efter produktfördelar och lojalitet 
(Ibid.).  
 
Brooksbank (1999) påtalar även vikten av att fyra nyckelkriterier uppfylls för effektiv seg-
mentering;   
 

• Homogenitet inom segmenten  

• Heterogenitet mellan segmenten  

• Förmågan att kunna rikta in sig med en marknadsmix mot enskilda segment  

• Kommersiellt livskraftiga  
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Dagens teknologiska utveckling har enligt Doyle (2002) gett företag möjlighet att lagra 
information om varje kund för att sedan kunna behandla dessa som individuella segment.  
 
Dibb och Simkins (1993) menar att efter att befintliga variabler för segmentering av 
marknaden har identifierats och värderats så är nästa steg att välja en målgruppsstrategi, det 
vill säga om företaget ska rikta sig mot ett eller flera segment och om de ska erbjuda en eller 
flera produkter. 
 
Enligt Cahill (1997) definierar målmarknadssökningen vem företaget vill attrahera och denna 
strävar också efter att finna lojala och vinstgivande konsumenter. Hoffman och Bateson 
(2001) förklarar att alternativen bör värderas utifrån tillväxt– och vinstmöjligheterna. Även 
överensstämmelsen mellan segmentens preferenser och organisationens resurser och mål skall 
ligga som grund för valet (Kotler och Keller, 2006, Hoffman och Bateson, 2001).  
 

 
3.3.2 Hur kan positioneringsstrategin i en vinstdrivande- respektive icke vinstdrivande 
organisation beskrivas?  
 
Enligt Doyle (2002) är det viktigt att företaget väljer var och hur organisationen ska 
konkurrera. Grundidén är att välja ett segment som organisationen kan tillfredsställa bättre, 
eller åtminstone lika bra, som konkurrenterna (Ibid.). Mintzberg, Lampel, Quinn och Ghosal 
(2003) anser att strategisk positionering finns i två olika varianter; positionering som baseras 
på valet av varu- eller tjänsteskillnader. Doyle (2002) samt Hoffman och Bateson (2001) 
beskriver vikten av det strategiska arbetet med att skapa en differentierad position i 
konsumenternas medvetande med syfte att öka organisationens konkurrensförmåga. Doyle 
(2002) hävdar också att alla lönsamma segment är eller blir konkurrensutsatta och att detta 
gör det extra viktigt för organisationerna att skapa en anledning för kunden att välja just deras 
erbjudande. För att lyckas med detta är det viktigt att förstå vilka kostnadsdrivare som finns 
samt vad som skapar kundtillfredsställelse (Ibid.).  
 
Blankson och Kalafatis (1999) menar att organisationer löpande bör jobba för att samla 
kundintryck. Denna information kan sedan användas för att organisationen ska kunna bedöma 
var på marknaden de ligger i förhållande till pris, kvalité och kundattityd och kan sedan 
relateras till vilken position organisationen önskar uppnå. Författarna nämner också att 
marknadsföring, utbildning av anställda samt utveckling av aktivitet måste reflektera den 
position organisationen äger, men luta i rätt riktning för den position organisationen 
eftersträvar (Ibid.).  
 
Enligt Ries och Trout (1985) finns sex steg i vägen mot en framgångsrik positionering. Dessa 
innefattar att bedöma vilken position man redan har, att klargöra vilken position man önskar 
äga, att identifiera konkurrenterna, att säkerställa att man har nog med pengar och att man kan 
härda ut, samt att vara noga med att man verkligen förmedlar det man har tänkt förmedla. 
 
 
3.3.3 Hur kan kommunikationsmixen vid implementering av positioneringsstrategin i en 
vinstdrivande- respektive icke vinstdrivande organisation beskrivas? 
 
Kommunikationsmixen riktas mot de marknader som organisationen definierat som relevanta 
(Hoffman & Bateson, 2001). Författarna beskriver kommunikationsmixen som den samling 
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kommunikationsverktyg som finns tillgängliga för marknadsförarna. Den lämpligaste 
kombinationen avgör hur väl budskapet når fram. Författarna menar också att användning av 
fler än ett verktyg och under upprepade tillfällen ökar chansen för att nuvarande och 
potentiella kunder ser det utsända budskapet, samt sammanknippar detta med organisationen 
(Ibid.). Kommunikationsmixens delar kan enligt Hoffman och Bateson (2001) kategoriseras i 
fyra delar, personlig försäljning, reklam, publicitet, PR samt sales promotion. 
 
Enligt Moriarty (1991) kännetecknas ett intressant meddelande av att det har 
”besittningskraft”, det får mottagarna att uppmärksamma det och komma ihåg det. Ett 
intressant meddelande bör stimulera till nyfikenhet och dess huvudsyfte är att bibehålla 
intresset, samt att få mottagaren att vilja veta mer om produkten (Ibid.).  
 
Hoffman och Bateson (2001) menar att under produktlivscykeln bör olika kombinationer av 
kommunikationsverktyg matchas för att meddelandet ska få bästa genomslagskraft.  
 
Moriarty (1991) påpekar också att människor har en tendens att välja reklammedelanden som 
känns bekanta sedan tidigare eftersom detta ofta sammanknippas med mindre risk. Exakt 
samma meddelande bör dock inte repeteras allt för många gånger eftersom detta kan få 
mottagarna att tappa intresset för reklamen, vilket leder till att reklamen blir verkningslös. 
Detta kan enligt författaren motverkas genom att repetera konceptet, men variera detaljerna 
(Ibid.) 
 
Utifrån ovanstående författares resonemang kommer vi att undersöka hur 
kommunikationsmixen vid implementering av positioneringsstrategin ser ut i våra 
fallstudieföretag. 
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4 Metod 
 
Metodkapitlet har för avsikt att beskriva de tillämpade tillvägagångssätten för att genomföra 
studien. 
 
 
4.1 Forskningsansats 
 
Här avses att tydliggöra de olika synsätten som forskning kan utföras på. Begreppen 
deduktion, induktion, kvalitativ– och kvantitativ ansats kommer att förklaras.  
 
 
4.1.1 Deduktion och Induktion – Angreppssätt 
 
Det finns olika vetenskapliga angreppssätt (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1999). May 
(1993) lyfter fram två huvudangreppssätt att se på relationen mellan empiri och teori; 
induktion och deduktion Forskning vid det induktiva angreppssättet utgår från enskilda 
fenomen i verkligheten vilka leder fram till hypoteser och eventuellt nya teorier (Quinn 
Patton, 1987). Enskilda observationer görs av verkligheten och därifrån sluter man sig sedan 
till mer allmänna teorier och generella mönster. Motsatsen till induktion är deduktion, där 
utformas hypoteser från redan existerande teori. Dessa hypoteser testas enligt May (1993) och 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) i empiriska undersökningar där resultatet sedan 
härleds genom logisk slutledning och styrka testas. 
 
Vår undersökning utgår från befintliga teorier inom det valda ämnesområdet och för att testa 
dessa teorier så har vi genomfört empiriska undersökningar av två företag för att sedan 
analysera och dra slutsatser utifrån dessa. Då syftet med studien innebar att två olika företag 
skulle innefattas under samma teori, blev den valda forskningsansatsen för studien av 
deduktiv karaktär. 
 
 
4.1.2 Kvalitativ och kvantitativ ansats 
 
Lekvall och Wahlbin (2001) förklarar att en forskningsansats kan vara av kvantitativ eller 
kvalitativ karaktär. En kvantitativ studie innebär att information samlas in i sifferform och 
även analyseras på ett kvantitativt sätt (Ibid.) Holme och Solvang (1997) skriver att en 
kvantitativ undersökning är en studie där data presenteras i figurer som till exempel diagram 
eller tabeller, som analyseras för att hitta ett mönster. Kvantitativ metod förutsätter att vi kan 
göra de teoretiska begreppen mätbara. 
 
Att utföra forskning genom att samla kvalitativa data innebär att fakta, som inte kan uttryckas 
i sifferform, samlas in och tolkas (Lekvall och Wahlbin, 2001). Enligt Quinn Patton (1987) 
kännetecknas den kvalitativa ansatsen av att forskaren söker finna ett holistiskt perspektiv, se 
situationen i sin helhet. Holme och Solvang (1997) menar att kvalitativ metod är att samla in, 
analysera och tolka information som inte kan bli kvantifierad. Närhet till den källa vi hämtar 
information från krävs samt att forskaren undersöker få enheter på djupet. Syftet är att fånga 
egenarten hos den enskilda enheten och dess speciella situation samt att få en djupare 
förståelse för det studerade ämnet. 
 



24
 

METOD 
 
 

 

Med utgångspunkt i studiens forskningsfrågor och de tidsramar som finns tillgängliga ansåg 
vi att en kvalitativ ansats var lämplig. 
 
 
4.2 Undersökningsansats 
 
Enligt Denscombe (2000) finns det fem olika forskningsstrategier som kan användas vid en 
undersökning. Dessa är surveyundersökningar, fallstudier, experiment, aktionsforskning och 
etnografi (Ibid.). De mest lämpade forskningsstrategierna för studien sett ur tids och 
finansiella aspekter var surveyundersökning eller fallstudie. 
 
Enligt Denscombe (2000) har en surveyundersökning en bred täckning för att kunna ge en 
överblick, den berättar lite om mycket. Surveyundersökningen avser vanligtvis att visa 
förhållandet under en viss tidpunkt. Surveyundersökningar bygger på insamling av empiriskt 
material som går att mäta och registrera (Ibid.). Fördelarna med en surveyundersökning är att 
betoningen ligger på att samla in data genom observationer i den verkliga världen, dess breda 
täckning resulterar dessutom ofta i ett representativt urval och gör att resultaten får hög 
generaliseringsbarhet (Denscombe, 2000). Surveyundersökningen lämpar sig dessutom för 
kvantitativa data och de är ofta kostnadseffektiva. Till nackdelarna med denna 
undersökningsmetod hör att dess inriktning på att producera data ibland kan leda till att 
slutresultatet inte blir något annat än just en massa data. Det finns också risker med att 
undersökningen förlorar djup till förmån för bredd och att de svar som samlats in genom 
exempelvis postenkäter inte är sanningsenliga (Ibid.). Enligt Lundahl och Skärvad (1999) 
skall samtliga respondenter besvara samma frågor i en surveyundersökning, detta för att 
möjliggöra en kvantitativ bearbetning och analys av svaren. Yin (2003) menar att 
forskningsfrågorna i en surveyundersökning skall börja med: vem, vad, hur många eller hur 
mycket.  
 
Till skillnad från en surveyundersökning menar Denscombe (2000) att man genom en 
fallstudie undersöker en eller ett litet antal enheter, för att detaljerat kunna studera processer 
och inte enbart se till det slutliga resultatet. Fallstudien fokuserar på relationer och processer 
och erbjuder därför en möjlighet att inte bara berätta vad resultaten är, utan också att förklara 
varför vissa resultat kan uppstå. Utgångspunkten i undersökningen är vanligtvis också något 
som redan existerar och inte bara är skapat i forskningssyfte. Metoden tillåter också forskaren 
att använda flera olika källor och forskningsmetoder (Ibid.). En annan fördel med fallstudien 
är att den ser till helheten istället för att grunda sig på enstaka faktorer (Denscombe, 2000). 
Nackdelarna med denna metod är att trovärdigheten när det gäller generalisering av resultatet 
kan vara svåra att göra eftersom undersökningen fokuserar på djup istället för på bredd. Det 
kan också vara svårt att definiera fallets gränser på ett exakt sätt, vilka datakällor som ska ingå 
och vilka som inte ska ingå. Ett annat problem en forskare som använder sig av fallstudie kan 
stöta på kommer när det gäller att skaffa sig tillträde till fallstudiens miljöer (Ibid.). Till 
skillnad från en surveyundersökning skall forskningsfrågorna i en fallstudie enligt Yin (2003) 
börja på hur eller varför.  
 
Då avsikten med studien var att göra en jämförande studie mellan ett vinstdrivande företag 
och ett icke-vinstdrivande var fallstudie lämpligt då denna undersökningsansats ger bättre 
möjligheter att noggrant undersöka studieobjekten. 
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4.2.1 Val av fallstudieobjekt 
 
Yin (2003) förklarar att valet av två skilda fallstudieobjekt kan göras för att visualisera två 
kontrasterande situationer, samt ge studien en tyngre bas. Utifrån detta föll valet på 
Rondellens Bil i Luleå AB, ett företag verksamt inom bilförsäljningsbranschen, samt 
Norrlandsoperan AB, ett anslagsfinansierat konserthus, vilka har skilda verksamhetsmål, 
typer av erbjudanden samt finansieringskällor. 
 
 
4.3 Litteraturstudie 
 
För att inledningsvis skapa en bild av det valda forskningsområdet gjordes sökningar i Luleå 
Tekniska Universitets databaser över artiklar, böcker, tidskrifter och rapporter. De databaser 
som använts är Affärsdata, Emerald, Libris och Lucia. Exempel på valda sökord är: 
positioning (positionering), positioning strategy, non-profit organizations, image och 
segmentation. Dessa uttryck har använts både enskilt och tillsammans med hjälp av sökning 
med and, or, eller not. Författarnamn som andra författare refererat till förekom även i 
sökningarna. Den valda litteraturen har främst behandlat positionering och segmentering. Den 
studerade litteraturen har förutom att bilda en grund för undersökningen, också bidragit till 
formulering av frågeställningar samt tolkning av resultat. 
 
 
4.4 Datainsamlingsmetoder 
 
Information till undersökningar kan ske genom insamling av sekundär- eller primärdata 
(Lekvall och Wahlbin, 2001). Sekundärdata är fakta som samlats av någon annan i ett annat 
syfte medan primärdata är fakta som forskaren själv samlar in för sitt eget specifika ändamål 
(Ibid.).  
  
 
4.4.1 Primärdata 
 
Vid insamling av primärdata kan man enligt Lekvall och Wahlbin (2001) använda sig av två 
sätt, antingen genom observationsmetoden eller genom frågemetoden. Används 
observationsmetoden för att samla in data, iakttar forskaren själv händelser med relevans för 
undersökningen. Vid frågemetoden så ställs frågor angående ämnet som skall granskas 
närmare (Ibid.). 
 
Vid insamlandet av primärdata via frågemetoden går det att använda sig av tre olika sätt för 
att kommunicera med respondenten (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1999; Lekvall och 
Wahlbin, 2001). Dessa tre huvudtyper är brevenkäter, telefonintervjuer och personliga 
intervjuer (Ibid.). Personliga intervjuer ger möjligheten till en kontrollerad intervjusituation 
där intervjuaren kan använda sig av en rad olika hjälpmedel samt sitt eget kroppsspråk för att 
kunna förtydliga komplicerade frågor (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1999). Forskaren kan 
även få en viss insikt i om intervjuobjektet har bra kunskap om området (Ibid.). Forskaren kan 
ta hjälp av en intervjuguide som kan skickas till intervjuobjektet i förväg för att på så sätt 
kunna ge denne tid att se över frågorna i lugn och ro innan intervjutillfället (Lekvall och 
Wahlbin, 2001). Intervjuer kan även ske ostrukturerat där intervjuaren och den utfrågade 
öppet diskuterar om det aktuella ämnet. Nackdelar med personliga intervjuer är att kostnaden 
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per intervju är stor, det är svårt att ställa känsliga frågor samt att intervjuare och respondent 
kan komma att påverka varandra på ett eller annat sätt (Ibid.). 
 
Fördelar vid användning av telefonintervjuer är att kostnaden per utfrågning är låg, 
svarsfrekvensen är hög, respondenten kan vara anonym och det går fort att genomföra 
intervjun (Eriksson och Wiedersheim, 1999). Denscombe (2000) menar att telefonintervjuer 
går snabbt att genomföra samt är billigare än personliga intervjuer. Författaren menar vidare 
att en telefonintervju inte behöver vara sämre än en personlig intervju, eftersom människor 
tenderar att vara lika ärliga vid en telefonintervju som vid en personlig intervju (Ibid.). 
 
För studien användes personliga intervjuer eftersom det kunde medföra att ärligare och mer 
utförliga svar gavs. Möjligheten att kunna föra en öppen diskussion med respondenterna 
värderades även. 
 
Före bokning av tid för intervju utformades en intervjuguide utifrån vedertagna teorier och i 
enighet med syftet. Frågorna skickades till intervjuobjektet på Rondellens Bil för att de skulle 
få tid på sig att gå igenom frågorna i lugn och ro innan intervjuerna. Intervjuerna bokades till 
den 19 december för Norrlandsoperan AB respektive den 21 december för Rondellens Bil. 
 
På Norrlandsoperan AB användes inspelningsutrustning. Efter intervjun reducerades brus och 
signalen förstärktes med 15 % för att sedan lyssna på denna i varierande tempon. För att 
åskådliggöra vad som sades under intervjun transponerades denna till textform. Möjlighet till 
kompletteringar via e-post gavs samt utnyttjades. 
 
På Rondellens Bil fördes noggranna anteckningar, som sedan kontrollerades dels direkt efter 
intervjun, men även efter att empirin var presenterad. Möjlighet till kompletteringar via 
återträffar gavs samt utnyttjades. 
 
 
4.4.2 Sekundärdata 
 
Sekundärdata är befintlig information som exempelvis statistik (Eriksson och Wiedersheim-
Paul, 1999). Fördelen med denna form av datainsamling är att urvalet av källor är stort, 
undersökningen kan med lätthet avbrytas och det är en billig form av informationssökning 
som kan ge en bra inblick i problemet. En nackdel kan vara att materialet ej är anpassat för 
samma syfte och även det faktum att det kan vara svårt att bedöma informationens kvalitet 
och användbarhet (Ibid.). 
 
De sekundärdata som vi har insamlat har skett genom informationssökning via Internet i form 
av information om de valda fallstudieobjekten. 
 
 
4.5 Analysmetod 
 
För att underlätta genomförandet av analysen sorterades teorin och empirin efter 
forskningsfrågorna. Det insamlade empiriska materialet erhölls genom intervjuer samt 
insamling av sekundärdata på respektive företagshemsida. I analyskapitlet jämfördes teori 
med empiri och jämfördes mellan casen, analyserades för att sedan leda till svar på 
forskningsfrågorna. Analyskapitlet är en komprimerad version av teori- och empirikapitlet då 
endast det inte var möjligt att jämföra mot all teori. Yin (2003) menar att en cross-case analys 
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kan göras för att senare kunna generalisera det framkomna resultatet bättre samt klargöra 
likheter och skillnader. I vår studie ser vi målet med cross-case analysen att klargöra 
skillnader och likheter som primärt. 
 
 
4.6 Metodproblem 
 
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) kan det finnas svårigheter i hur man överför 
teoretiska föreställningar till empiriska observationer. Två begrepp de tar upp i detta 
sammanhang är validitet och reliabilitet. En viss grad av validitet samt reliabilitet måste 
uppnås vid fallstudier för att studien skall anses vara relevant. Enligt författarna kan validitet 
förklaras som mätinstrumentets förmåga att mäta det som avsetts att mäta. Vidare menar 
författarna att detta är det viktigaste kravet på ett mätinstrument (Ibid.). För att kunna 
kontrollera resultatens validitet finns det enligt Denscombe (2000) ett antal faktorer som 
forskare kan använda sig av för att säkerhetsställa validiteten. Dessa faktorer innefattar att 
forskaren inte påverkar resultatet och därmed bidrar till en snedvriden eller ensidig 
rapportering, att de enheter som undersöks valts på rimliga och tydligt redovisade grunder 
med tanke på syftet (Ibid.). De mätfel som kan uppstå är respondentfel, instrumentfel och 
intervjuareffekt. Om respondenten inte kan eller vill ge uppriktiga svar så kan respondentfel 
uppstå. Instrumentfel kan uppstå om frågorna är formulerade på ett otydligt sätt och 
intervjuareffekt kan uppstå genom att intervjuaren omedvetet påverkar respondentens svar 
vilket i sin tur påverkar resultatet (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2001). Författarna 
förklarar vidare att en god reliabilitet innebär att en annan undersökare skulle komma fram till 
samma resultat om de använder samma angreppssätt. 
 
Genom den förstudie som utfördes kan en ökad förståelse för den icke-vinstdrivande delen, 
som är teoretiskt underrepresenterad, ha uppnåtts. Denna har förhoppningsvis även höjt 
precisionen, väsentligheten och lämpligheten på intervjufrågorna. Detta tillsammans med att 
frågorna är formulerade ur den teoretiska referensramen med syftet att få med de viktigaste 
frågorna, torde rimligtvis förbättrat validiteten.  
 
Risken att intervjuobjektet på Norrlandsoperan AB blev påverkad av att intervjun blev 
inspelade var godtagbar då problemområdet inte var av den karaktär där känsliga frågor 
uppkommer. 
 
Reliabilitet är ett mätinstruments förmåga att mäta vad den mäter samt ge tillförlitliga och 
stabila utslag (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2001).  
 
Eftersom intervjun på Norrlandsoperan AB kunde spelas in med utrustning där det tilläts att 
minska brus, förstärka signalen samt spelas upp i varierande tempon samt flera gånger på 
varandra, minskades risken att inte uppfatta respondentens svar.  
 
Genom att intervjun som utfördes på Rondellens Bil fick granskas av intervjuobjektet kunde 
eventuella missuppfattningar korrigeras.  
 
Vi tror inte att cross-case analysen i sig gav ökad generaliserbarhet, då vi valde två 
fallstudieobjekt med klara distinktioner. 
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5 Empiri 
 
5.1 Fallstudieobjektet Rondellens Bil AB 
 
Rondellens Bil i Luleå AB, i fortsättningen benämnt 
Rondellens Bil, är verksamt inom bilförsäljningsbranschen. 
Företaget bedriver handel med nya och begagnade fordon och 
de har även en fullserviceanläggning som ägnar sig åt 
reparation av bilar samt försäljning av fordonstillbehör. 
Företaget är beläget i Luleå och verkar som återförsäljare för Mitsubishi 
Motors.  
 
Rondellens Bil startades år 1980 av Roger Ohlsson. Från starten ägnade sig 
företaget åt försäljning av drivmedel, samt reparation av bilar. År 1988 
registrerades företaget som ett aktiebolag och de började bedriva handel 
med bilar. Företaget sysselsätter i dag sju personer och det ägs av Roger Ohlsson och Joakim 
Rånby. I denna fallstudie kommer vi enbart att se på marknaden som rör bilförsäljningen. 
Respondent i denna intervju var Roger Ohlsson, grundare och VD för Rondellens Bil i Luleå 
AB. Då företaget är återförsäljare för Mitsubishi Motors så kommer en stor del av intervjun 
att diskuteras utifrån hela Mitsubishikoncernens synvinkel. 
 
Den svenska marknaden för bilmärket Mitsubishi riktar sig mot kunder som vill ha en trygg, 
hållbar och bensinsnål bil. Genomsnittskunden är en medelålders man med familj, men 
Mitsubishi har under de senaste åren jobbat för att ändra denna image och de har satsat på en 
rad mindre och sportiga bilar. Det segment man vill nå med dessa bilar är främst yngre 
konsumenter samt fler kvinnor. 
 
Mitsubishi har som mål att sammankopplas med prestanda, oavsett om det handlar om 
uthållighetskrävande rallyn, stressig stadstrafik eller öppen natur. Prestanda i skepnad av flera 
olika modeller med syfte att passa flera olika livsstilar. 
 
Rondellens Bil räknar sina konsumenter och Mitsubishi Motors som sina huvudsakliga 
intressenter. Det är privatkonsumenterna som genererar huvuddelen av företagets intäkter och 
som avgör företagets existens. Mitsubishi Motors har dock också en stor roll eftersom de 
ställer krav på att ett visst antal bilar ska säljas varje år för att Rondellens Bil ska få fortsätta 
som återförsäljare för dem. 
 
 
5.1.1 Hur kan valet av segment och målmarknad i en vinstdrivande- respektive icke 
vinstdrivande organisation beskrivas? 
 
De olika bilmodellerna som Rondellens Bil har i sitt sortiment riktar sig mot olika segment, 
de mindre och sportigare modellerna, riktar sig mot yngre konsumenter som vill ha en liten 
och praktisk bil. De större och rymligare bilarna är i huvudsak tänkta som familjebilar. De 
fyrhjulsdrivna bilar företaget säljer är tänkta för konsumenter som nyttjar sin bil i tuffare 
terräng och som behöver ett större lastutrymme. Ohlsson anser därför att företagets marknad 
kan anses vara uppdelad i preferenskluster. 
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För att varje kund ska kunna erbjudas den service och de erbjudanden som attraherar honom 
eller henne, lagrar Rondellens Bil information om vilken bil konsumenten köpt, när 
konsumenten köpt bilen, samt om konsumenten köpt bil av dem tidigare och i så fall vilken 
eller vilka modeller. Utifrån den samlade informationen bestäms sedan vilka erbjudanden som 
ska skickas ut till konsumenten. Marknadsundersökningar för att mäta segmentens storlek, 
tillräcklighet för anpassade erbjudande, köpkraft och liknande uppgifter görs centralt inom 
Mitsubishi koncernen.  
 
Ohlsson anser att de största konkurrensmässiga fördelarna de har är att bilarna är hållbara och 
kräver så få reparationer, samt att de är väldigt bensinsnåla, i alla fall de mindre modellerna. 
Ohlsson tror också att dessa faktorer är de största anledningarna till att konsumenter väljer att 
köpa Mitsubishi. Även om företaget strävar efter att attrahera yngre konsumenter så tror 
Ohlsson fortfarande att Mitsubishi utifrån sett uppfattas som en familjebil i mellanklass. 
 
 
5.1.2 Hur kan positioneringsstrategin i en vinstdrivande- respektive icke vinstdrivande 
organisation beskrivas? 
 
Sett ur Rondellens Bils perspektiv så är den intressantaste konsumenten den som regelbundet 
byter upp sig till nyare bil. Företaget använder sig av olika positioneringsstrategier beroende 
på vilken målgrupp de riktar sig mot. I sin marknadsföring trycker de därför på olika saker, 
beroende på vilken målgrupp de vill nå.  
 
Reklam i tidningar och TV görs regelbundet för att hålla varumärket aktivt i kundernas 
medvetande. Reklamen har olika budskap beroende på vilken bilmodell företaget gör reklam 
för, samt vilken målgrupp man önskar nå. Huvudteman i reklamerna är dock säkerhet, 
ekonomi och prestanda. Huvudsyftet med all reklam är att göra kunderna intresserade och få 
dem att besöka butiken. Rondellens Bil kontaktar dessutom sina kunder ett par gånger per år 
för att informera om nya erbjudanden samt inbjuda dem till aktiviteter som anordnas. 
Exempelvis har reklam för de mindre bensinsnålare bilarna gjorts i form av bilder där bilarna 
är inkapslade i ett skal liknande en värktablett, med texten ”Lindrar huvudvärk vid tankning”. 
Familjebilarnas fördelar har förts fram i form av en bild på en häst med sju sadlar. Exempel 
på reklam där säkerhet och trygghet lyfts fram är exempelvis Mitsubishi Outlander reklamen 
där bilden föreställer en hare med skölpaddsskal och en morot fastsnörd på ryggen.  
 
Identitetstänkandet är viktigt inom Mitsubishi koncernen och för att säkerställa att 
identitetstänkandet genomsyrar hela koncernen så anordnas regelbundna möten mellan 
återförsäljarna och man har även regelbunden kontakt över telefon och e-mail. 
Marknadsundersökningar samt beslut om riktlinjer för hur marknadsföring ska ske görs 
centralt, sedan är de upp till de olika återförsäljarna att bestämma hur de vill lägga upp sin 
marknadsföring, vilka kanaler de vill använda sig av och hur mycket pengar de vill lägga på 
reklam.  
 
Mitsubishis logotyp föreställer tre diamanter som strålar samman i mitten, på japanska 
betyder Mitsubishi just ”tre diamanter”. Logotypen är inte tänkt att sprida något speciellt 
budskap utan skapades av Mitsubishis grundare, Yatori Iwasaki, som under utvecklandet av 
Mitsubishis logotyp korsade sitt familjesmycke, som bestod av tre diamanter, men den klan 
han tillhördes smycke, vilket föreställde ett eklöv. Mitsubishi har tillverkats och sålts sedan 
1917, under den tiden har logotypen bara förnyats en gång. 
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Konkurrenter är enligt Ohlsson i princip allt i transportväg, sina närmaste konkurrenter anser 
de dock vara de andra bilfirmor som säljer mellanklassbilar. Företagets främsta styrkor 
gentemot konkurrenterna är hållbarhet och bränslesnålhet. Det breda produktsortimentet är 
också något som Ohlsson anser vara en stor styrka. 
 
 
5.1.3 Hur kan kommunikationsmixen vid implementering av positioneringsstrategin i en 
vinstdrivande- respektive icke vinstdrivande organisation beskrivas? 
 
För att implementera den valda positioneringsstrategin matchas olika kommunikationsverktyg 
för att målgrupperna ska nås. Reklam görs genom flera olika kanaler. Företaget anordnar 
också aktiviteter, bjuder sina kunder på middagar och skickar ut speciella inbjudningar för 
provkörningar av nya bilar. Genom alla led anser de kommunikation vara en viktig del för att 
bli framgångsrik. 
 
Reklam för nya produkter portioneras ut så att den allra största delen ligger strax innan 
lanseringen för att väcka en nyfikenhet hos konsumenterna. Under de första månaderna efter 
produktens lansering läggs också stora resurser på marknadsföring. Därefter görs reklam 
endast då och då för att påminna konsumenterna om att produkten fortfarande finns kvar på 
marknaden. 
 
Personlig försäljning är enligt Ohlsson väldigt viktigt eftersom ett bilköp för de allra flesta 
konsumenter är en mycket stor affär som de lägger ner mycket tid och en stor del av sin 
budget på. Genom personlig försäljning menar Ohlsson dessutom att det är betydligt mycket 
lättare att läsa av kunden och kunna förstå vad denne är ute efter, för att på så sätt kunna 
anpassa erbjudandet och säkerställa att kunden får det denne önskar. 
 
Kommunikation är också, enligt Ohlsson, en viktig del i det avseende att eventuella konflikter 
lättare kan lösas om köpare och säljare har en öppen och rak kommunikation. Rondellens bil 
förmedlar också detta i sin affärsidé som är att kunden i centrum sälja och reparera bilar på ett 
ekonomiskt och förtroendeingivande sätt. 
 
 
5.2 Fallstudieobjekt Norrlandsoperan AB 
 
Norrlandoperan AB:s verksamhetsområde är, eller dess fem verksamhetsben är opera, dans, 
konsert, teater och konst. Norrlandsoperan AB är beroende av anslag från sina ägare. Ägarnas 
mål för verksamheten är samma och dessa är att Norrlandsoperan AB skall förmedla kultur 
och verka för kulturell mångfald. Denna speciella relation understöds av kundernas relativt 
lilla bidrag till omsättningen på cirka 10-12%, samtidigt som dessa är förutsättningen för 
anslagen som står för resterande del av finansieringen. Aspegren förklarar att 
Norrlandsoperan AB inte direkt ser ägarna som kunden, trots att dessa är de egentliga 
beställarna, utan det är besökarna som ses som de verkliga finansiärerna. Aspegren 
understryker dock att ägarna har ett stort intresse i hur relationen mellan besökarna och 
Norrlandsoperan ser ut. 
 
Vi valde att intervjua VD/Konstnärlig ledare Magnus Aspegren 
 
Fortsättningsvis kommer Norrlandsoperan AB att benämnas som NO. 
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5.2.1 Hur kan valet av segment och målmarknad i en vinstdrivande- respektive icke 
vinstdrivande organisation beskrivas? 
 
Aspegren förklarade att NO:s erbjudanden tydligt appellerar olika kundgrupper. Det är enligt 
Aspegren framförallt segment som är baserade på ålder som är mest synliga. Aspegren menar 
också att det enligt de åldersbaserade segmenten går att identifiera segment utifrån 
köpbeteende och i vissa fall även köpkraft. Norrlandsoperan säljer abonnemang, vilket 
möjliggör att kartläggning och registrering av köpbeteendet kan göras förutsatt att 
konsumenterna tillåter detta. Abonnemangen är enligt Aspegren inte speciellt dyra [700kr], 
men det är framförallt de som har ett stort intresse och finansiella möjligheter som köper 
dessa.  
 
Det finns enligt Aspegren en ganska tydlig tendens att besökare ofta går på samma typ av 
evenemang. Evenemangen är fristående från varandra och beroende på vilken typ av 
evenemang det är, skiljer de sig åt i olika grader. Aspegren förklarar att den typ av besökare 
som går på en typ av evenemang inte i någon större utsträckning tenderar gå på andra typer av 
evenemang som NO erbjuder. Aspegren uppger även att det uppskattningsvis är 70 % av 
besökarna som är från Umeå och resterande 30 % är från andra delar av regionen. 
De potentiella segment baserade på ålder och köpkraft som Aspegren identifierar är: 
 

• Barn i låg- och mellanstadieskolan. Aspegren beskriver att det är viktigt att dessa får 
ett positivt första möte med operan, att en grund läggs. 

 
• Ungdomar mellan 15-20 år. En åldersgrupp som är underrepresenterad bland 

besökarna eftersom många andra substitut erbjuds.  
 

• Vuxna från 30 år och uppåt med intresse för kultur. Här finns de flesta kapitalstarka 
kunderna. 

 
Dessa segment har NO dels identifierat utifrån dess samhällsuppdrag, men framför allt utifrån 
vilka som besöker och inte besöker NO. De potentiella segmenten inom dessa ovan nämnda är 
indelade på de fem benen. Dans, opera och teater kan i stort ses som ett segment, dock 
understryker Aspegren att opera och teater har en mer varierande publik beroende på vilken 
typ av produktion det handlar om. Konserter med symfoniorkestern samt dans är, enligt 
Aspegren två, var för sig, mer homogena segment. Gällande konstutställningarna i den vita 
kuben har NO ingen statistik på vem som besöker, men generellt förklarar Aspegren att det 
specialintresse besökarna har för varje konstform är dem gemensamt. 
 
Aspegren förklarar vidare att bredden av de kulturyttringar som inhyses på NO gör att vissa 
intressegrupper blir väldigt små, men att dessa därmed inte är mindre viktiga. Det har i Umeå 
tidigare funnits en kammarmusikfestival och en folkmusikfestival. Dessa två festivaler hade 
enligt Aspegren tillräckligt lika preferenser för att kunna slås ihop till ett segment. 
 
”Umeå är en otrolig kulturstad, folk springer benen av sig”. Aspegren förklarar att vad som 
skett i Umeås kulturliv sedan den breda satsningen på Norrlandsoperan, är något som få andra 
svenska städer kan mäta sig med. ”Vår målsättning är att alla skall känna sig välkomna, inte 
vara rädd att komma hit och det skall vara lätt att hitta nyckeln att komma in och inte känna 
sig bortkollrad”. 
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5.2.2 Hur kan positioneringsstrategin i en vinstdrivande- respektive icke vinstdrivande 
organisation beskrivas? 
 
Aspegren berättar att NO:s erbjudanden särskiljer sig från andra aktörers och understryker 
även att trots de mycket isärgående typerna av erbjudanden som NO ger, så ligger samtliga 
inom ramen för företagets verksamhetsplan och överensstämmer med NO:s varumärke. 
Aspegren anser att den typ av sammanblandningar som NO erbjuder bidrar till en bild av NO 
som fräscht och annorlunda. Det är enligt Aspegren väldigt viktigt att allt som NO gör, 
rimmar med dess vision och målsättning. Enligt Aspegren är organisationens vision att de 
skall vara en spelplats för nya uttryck och då måste de dels konstnärligt, men också med vad 
de presenterar, vara noggranna med att det är det konsumenten känner. 
 
Aspegren förklarar att NO:s målsättning är att operahuset inte skall kännas för tjusigt, utan att 
alla skall känna sig välkomna. De försöker ta bort stämpeln att organisationens verksamhet 
skulle vara liktydigt med någon slags finkultur, men utan att påstå att den är sämre än något 
annat. Aspegren berättar att NO har valt att vara lite poppigare än vad andra operahus kan 
anses vara och förklarar att det är viktigt att konsumenterna kan identifiera sig med NO. 
 
Norrlandsoperan är en ung opera, att det är fräscht och spännande är något som Aspegren 
anser vara en klar konkurrensfördel och han menar också att NO med hjälp av sin nuvarande 
målmarknad i stor utsträckning kan undvika konkurrens, eftersom det mesta som sker i större 
omfattning sker i NO:s regi. För att inte försämra kulturutbudet ser Aspegren samarbeten 
mellan olika kulturinstitutioner som mycket viktigt. NO har tagit över vissa bitar från Folkets 
Hus verksamhetsområde och en positiv effekt av detta är att bokningsbolag därefter har uttalat 
vilja att lägga produktioner på NO. Aspegren betonar att vissa saker kan vara säkra kassakor, 
men att NO värderar allt utifrån överensstämmelsen med det egna varumärket. Att det är 
denna process som avgör om en produktion görs på NO eller inte, skapar ett utrymme även 
för andra aktörer.  
 
Under NO:s tak finns ett stort utbud av erbjudanden, vilket Aspegren hoppas kommer att leda 
till att enskilda besökares intresse för kultur breddas. Vad NO erbjuder sina besökare skulle på 
en vinstdrivande marknad inte vara ekonomiskt försvarbara. Det är de gemensamma målen 
stiftade i ägaravtalet mellan Umeå Kommun och Landstingen som skapar denna förutsättning. 
 
NO har enligt Aspegren ett gott rykte bland dirigenter och operasångaren, vilket lett till en 
mycket god förmåga finna dirigenter och operasångare av hög kvalitet, trots de monetära 
begränsningar NO styrs av. Aspegren förklarar att mindre operahus såsom NO fungerar som 
plantskolor för operahusen runt om i världen. Det gäller enligt Aspegren att skapa ett namn 
som ett operahus med kvaliteter, för att det skall bli attraktivt inte bara utåt sett utan även för 
organisationens personal. Aspegren berättar att NO:s konkurrenskraft förbättras genom att de 
tillämpar prisdiskriminering, där ungdomar, studerande, pensionärer samt olika grupper får 
lägre priser. 
 
För att ständigt kunna sända ut samma bild, att kvaliteten inte försämras mellan 
föreställningar och så vidare, menar Aspegren att kompetensen hos medarbetarna på NO är 
den avgörande faktorn. Aspegren anser också att det är av yttersta vikt att alla inom 
organisationen är medvetna om NO:s vision och målsättning samt att den bild av 
organisationen som kommuniceras ut är konsistent med dessa. Eftersom NO:s kunder inte kan 
ta på erbjudandena innan produktionen, är det mycket viktigt att det som är visuellt för 
kunden stämmer överens med organisationens varumärke. 
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För att undersöka vad kunden tycker tar NO kontinuerligt del av försäljningssiffror från ticnet, 
men Aspegren menar att förmågan att undersöka kundernas åsikter måste förbättras och han 
berättar också att arbetet med att bygga en marknadsavdelning som kan hantera frågor kring 
kundernas preferenser är i gång. 
 
För att framgångsrikt kunna sälja in ett budskap gäller det enligt Aspegren att hitta de 
gemensamma nämnarna mellan en produkt och det segment som den potentiellt skulle kunna 
attrahera. 
 
 
5.2.3 Hur kan kommunikationsmixen vid implementering av positioneringsstrategin i en 
vinstdrivande- respektive icke vinstdrivande organisation beskrivas? 
 
Den kommunikation som NO önskar rikta mot Umeå Kommun och landstinget i Västerbotten 
som bidrar med cirka 90 % av omsättningen sker både direkt och indirekt. Den direkta 
kommunikationen sker via presentation av publikstatistik, årsredovisning, recensioner och 
andra argument som visar på lyckat uppdrag. De indirekta sker genom det arbete som ligger 
till grund för vad som kommuniceras i den direkta kommunikationen.  
 
Mot besökarna som står för resterande del av omsättningen, cirka 10-12 %, använde sig NO 
aktivt av TV–reklam samt reklam på bussidor under det första året, med syftet att skapa och 
förstärka varumärket NO. För att nå unga, som till största del går på dansföreställningar, 
används framförallt radiospottar, men även här menar Aspegren att ansträngningar görs för 
att hitta nya vägar. Direktutskick och brev skickas ut till abonnenter, samt till personer som är 
ticnet-användare. NO försöker även få upp intresset hos nyhetsmedier inför kommande 
produktioner och dylikt. När kunden redan kommit till NO möts denne av saker, affischer, 
programblad, samt möjligheten att delta i tävlingar som ger något inför nästkommande 
produktion. Grundtanken är att ”Varje evenemang säljer nästa”. Programbladet har en 
mycket central roll för NO, det speglar NO:s själ och enligt Aspegren visar den också vad 
organisationen står för.  
 
Aspegren berättar att beroende på hur en produktions livscykel ser ut i initialskedet, avgörs 
vilken ansträngning som är nödvändig för att nå en gynnsam utveckling av denna. Om en 
produktion får goda recensioner används dessa aktivt i marknadsföringen, vilket enligt 
Aspegren görs i syfte att få igång en högre försäljning tidigt under produktionens löptid. 
Aspegren förklarar att om försäljningen är hög utan några långvariga 
marknadsföringsansträngningar avtas dessa. I de fall då en produktion går sämre har 
marknadsföringen en mycket viktig roll, det gäller då att finna nya argument som kan väga 
upp de sämre recensionerna och sälja in dessa stenhårt till olika målgrupper. För NO sker 
detta arbete framförallt genom personlig försäljning.  
 
Eftersom produktioner har begränsade löptider blir det sällan en alltför betydande nedgång av 
besökare. Vissa produktioners livscykler är mycket korta; de marknadsförs, levereras vid ett 
eller fåtal tillfällen och avslutas sedan. Aspegren förklarar att dessa kan ses ur det perspektiv 
där hela funktionen, med exempelvis konsertverksamheten, är ett erbjudande. Det är vid dessa 
produktioner möjligt och befogat att lägga större ansträngning vid marknadsföring.  
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6 Analys 
I detta avsnitt jämförs det för studien insamlade empiriska materialet med de inom ämnes-
området valda teorier. För tydlighetens skull redovisas analysen för var forskningsfråga för 
sig. Analysen följer den ordning som vi tidigare ställt upp i vår referensram och efter analys 
av de två organisationerna följer en jämförelse mellan de två organisationerna 
 
6.1 Rondellens Bil AB 
 
6.1.1 Hur kan valet av segment och målmarknad i en vinstdrivande- respektive icke 
vinstdrivande organisation beskrivas? 
 
Enligt Armstrong och Kotler (2000) finns det för många konsumenter, med alltför olika behov 
och köpvanor, för att ett företag ska kunna attrahera alla konsumenter på en marknad. 
Författarna menar att företag därför måste designa strategier som gör det möjligt att identifiera 
och nå konsumenterna på den del av marknaden som företaget bäst kan betjäna (Ibid.). 
Rondellens Bil anser inte att de med sina produkter kan konkurrera om alla konsumenter som 
planerar att köpa bil. Att lägga stora resurser på att försöka övertala exempelvis en lojal Volvo 
- köpare att byta märke är oftast inte ekonomiskt lönsamt. Företaget riktar istället sina 
ansträngningar mot de kundgrupper de tror sig kunna attrahera och för dessa har de produkter 
anpassade efter olika behov och önskemål. Vår åsikt är utifrån ovanstående att empirin 
överensstämde Armstrong och Kotlers resonemang.  
 
Dibb och Simkins (1993) beskriver positionering som de attribut eller värden den grupp 
konsumenter organisationen vill rikta sig mot anser vara viktiga, det kan exempel vara pris, 
värde för pengarna eller kvalité. Enligt Doyle (2000) ökar också segmentering 
vinstmöjligheterna då olika grupper av kunder fäster olika ekonomiska och psykologiska 
värden till en erbjuden lösning av ett behov. Rondellens bil riktar sig med sina produkter mot 
konsumenter som anser prestanda och pris vara viktigare än psykologiska värden. Prestanda 
och pris kan därmed ses som de värden som är viktiga för Rondellens Bils kunder.   
 
Kotler och Keller (2006) menar att marknadsförare kan identifiera olika typer av mönster 
inom en marknad: homogena preferenser, diffusa preferenser samt preferenskluster. Enligt 
Ohlsson är det tydligaste mönstret på deras marknad preferenskluster, eftersom kunderna ofta 
kan delas in i mindre grupper med liknande behov. Medan vissa konsumenter är ute efter en 
stor bil som tar sig fram i all terräng så söker andra en liten smidig bil som drar lite bensin och 
går lätt i stadstrafik. 
 
Brooksbank (1999) räknar upp geografiska, demografiska och/eller psykografiska faktorer 
som de vanligaste variablerna att använda vid segmentering. För Rondellens bil är de 
psykografiska faktorerna, det vill säga kundens beteende, tycke och attityd, de mest centrala. 
Även demografiska faktorer som vem konsumenten är i fråga om ålder och kön, spelar in. 
 
Dagens teknologiska utveckling har enligt Doyle (2002) gett företag möjlighet att lagra 
information om varje kund för att sedan kunna behandla dessa som individuella segment. 
Detta är något som Rondellens bil använder sig av, de sparar viss data om kunderna, 
exempelvis vilken bil de köpt, om de köpt några fler bilar av dem tidigare och om de uttryckt 
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intresse av att få ta del av någon speciell information. Detta ger enligt Ohlsson företaget 
möjlighet att anpassa de erbjudanden de skickar ut till konsumenterna.  
Dibb och Simkins (1993) menar att efter att befintliga variabler för segmentering av 
marknaden har identifierats och värderats så är nästa steg att välja en målgruppsstrategi, det 
vill säga om företaget ska rikta sig mot ett eller flera segment och om de ska erbjuda en eller 
flera produkter. Rondellens Bil och Mitsubishikoncernen riktar sig mot flera olika segment, 
med olika produkter som är anpassade för att tillfredsställa de olika behov och önskningar 
som dessa olika segment har. Marknadsmixer skapas också för de olika segmenten för att 
organisationen på bästa sätt ska kunna nå ut till de tilltänkta konsumenterna. 
 
Enligt Cahill (1997) definierar målmarknadssökningen vem företaget vill attrahera och denna 
strävar också efter att finna lojala och vinstgivande konsumenter. För Rondellens bil är de 
viktigaste konsumenterna de som regelbundet byter till nyare bil och som är lojala mot 
märket. 
 
Inom ramen för vår första forskningsfråga har vi funnit att verkligheten för Rondellens Bil 
stämmer väl överens med teorin. 
 
 
6.1.2 Hur kan positioneringsstrategin i en vinstdrivande- respektive icke vinstdrivande 
organisation beskrivas? 
 
Enligt Doyle (2002) är det viktigt att företaget väljer var och hur organisationen ska 
konkurrera. Grundidén är att välja ett segment som organisationen kan tillfredsställa bättre, 
eller åtminstone lika bra, som konkurrenterna (Ibid.). Rondellens Bil är medveten om att de 
inte kan konkurrera om samma kunder som exempelvis BMW eller Mercedes, de kan inte 
heller på ett lönsamt sätt nå kunder som redan är lojala mot ett visst märke, de anser sig 
däremot har en relativt stark position när det gäller att konkurrera om kunder som är ute efter 
en trygg och hållbar familjebil. Koncernen jobbar även för att försöka nyttja psykologiska 
ompositioneringsstrategier som att ändra tankarna kring varumärket, detta gör man genom att 
erbjuda mindre, praktiska och sportiga bilar.  
 
Enligt Doyle (2002) är eller blir alla lönsamma segment konkurrensutsatta och 
organisationerna måste därför skapa en anledning för kunderna att välja just deras erbjudande. 
För att lyckas med detta är det viktigt att förstå vilka kostnadsdrivare som finns samt vad som 
skapar kundtillfredsställelse (Ibid.). Enligt Rondellens Bil är bilmärket Mitsubishis starkaste 
sida att bilarna är väldigt problemfria. Ohlsson menar att småfel på nya bilar ofta är ett 
irritationsmoment och även något som gör att konsumenten kan känna sig tveksam över sitt 
köp och att detta är en mycket viktig del för att nå kundtillfredsställelse. Mitsubishibilarnas 
hållbarhet bidrar enligt Ohlsson till ökad kundtillfredsställelse och är något som företaget 
räknar till sina konkurrenskraftiga fördelar. 
 
Blankson och Kalafatis (1999) menar att organisationer löpande bör jobba för att samla 
kundintryck. Denna information kan sedan användas för att organisationen ska kunna bedöma 
var på marknaden de ligger i förhållande till pris, kvalité och kundattityd och kan sedan 
relateras till vilken position i kundernas medvetande som organisationen önskar uppnå. 
Författarna nämner också att marknadsföring, utbildning av anställda samt utveckling av 
aktiviteter måste reflektera den position i kundernas medvetande som organisationen äger, 
men luta i rätt riktning för den positionering organisationen eftersträvar (Ibid.). Detta har vi 
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funnit överensstämma med teorin. Enligt Rondellens Bil är organisationstänkande något som 
starkt präglar Mitsubishikoncernen, huvudkontor och återförsäljare har en regelbunden 
kontakt och även återförsäljarna träffas en eller ett par gånger per år för att utbyta kunskaper 
och stärka banden. Det finns även vissa uppsatta stadgar som alla inom koncernen måste följa, 
allt från små detaljer till större riktlinjer, detta för att konsumenten ska känna igen sig oavsett 
om denne går in på Mitsubishi i Luleå eller i Stockholm. Detta är tänkt att bidra till att kunden 
känner sig bekant och trygg.  
 
 
6.1.3 Hur kan kommunikationsmixen vid implementering av positioneringsstrategin i en 
vinstdrivande- respektive icke vinstdrivande organisation beskrivas? 
 
Kommunikationsmixen riktas mot de marknader som organisationen definierat som relevanta 
(Hoffman och Bateson, 2001). Författarna beskriver kommunikationsmixen som den samling 
kommunikationsverktyg som finns tillgängliga för marknadsförarna. Den lämpligaste 
kombinationen avgör hur väl budskapet når fram. Författarna menar också att användning av 
fler än ett verktyg och under upprepade tillfällen ökar chansen för att nuvarande och 
potentiella kunder ser det utsända budskapet, samt sammanknippar detta med organisationen 
(Ibid.). Enligt Ohlsson görs en viss del av marknadsföringen för Mitsubishi centralt, men det 
är också upp till de olika återförsäljarna att utforma och sända ut en viss del av 
marknadsföringen. Hur stora resurser varje återförsäljare vill lägga på marknadsföring, samt 
på vilket sätt denna ska sändas ut, bestämmer återförsäljarna själva. Enligt Ohlsson använder 
Rondellens Bil sig till största del av annonsering i tidningar. De har även en hemsida på 
Internet, skickar ut regelbundna utskick till de befintliga konsumenterna, samt använder sig av 
TV– reklam i lokala kanaler i mindre utsträckning. Den största mängden reklam görs strax 
innan en ny produktlansering, samt under produktens första månader. För företagets sortiment 
av begagnade bilar läggs nya produkter löpande upp på företagets hemsida. Rondellens Bil 
följer således till viss del Hoffman och Batesons resonemang om att kommunikation bör 
spridas genom flera kanaler för att få bästa genomslagskraft. 
 
Den reklam Rondellens Bil gör syftar dock mest till att göra konsumenten nyfiken och locka 
denne till att besöka butiken. Den personliga försäljningen är den del som Rondellens Bil 
anser vara den allra viktigaste, eftersom försäljaren där kan få en förståelse för varje 
konsuments behov och komponera ihop ett erbjudande som passar individen.  
 
 
6.2 Norrlandsoperan AB 
 
6.2.1 Hur kan valet av segment och målmarknad i en vinstdrivande- respektive icke 
vinstdrivande organisation beskrivas? 
 
Armstrong och Kotler (2000) menar att ett företag inte kan attrahera alla konsumenter på en 
marknad eftersom konsumenternas behov och köpvanor är allt för spridda. Enligt författarna 
måste företag därför designa strategier för att identifiera och nå de konsumentgrupper som 
företaget bäst kan betjäna (Ibid.). NO:s arbete med att identifiera vilka segment som verkar 
mest lönsamma för dem påverkas inte bara av segmentets köpkraft, utan även av de anslag 
NO får. Enligt Aspegren identifieras speciella segment utifrån vad kunderna tycker om och 
tenderar att besöka. Verkligheten för NO kan i stora drag anses överensstämma med teorin, 
skillnaden är att de till stor del även måste lägga fokus på bidragsgivarna. 
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Enligt Dibb och Simkins (1993) syftar positioner i kundernas medvetande på de attribut eller 
värden den grupp konsumenter organisationen vill rikta sig mot anser vara viktiga. De olika 
attributen eller värdena kan exempel vara pris, värde för pengarna eller kvalité. Doyle (2000) 
anser att segmentering ökar företagens vinstmöjligheter eftersom olika grupper av kunder 
fäster olika ekonomiska och psykologiska värden till en erbjuden lösning av ett behov och att 
det därför går att segmentera utifrån individers förmåga och vilja att betala, samt 
överensstämmelse mellan individers kvantitativa behov. Enligt Kotler och Keller (2006) kan 
marknadsförare identifiera olika typer av mönster inom en marknad, dessa benämns: 
homogena preferenser, diffusa preferenser samt preferenskluster. Enligt Aspegren kan NO:s 
marknad identifieras som preferenskluster (se bild nedan). 
 

 
 
Några variabler som kan användas vid segmentering av marknader är; geografiska faktorer, 
demografiska faktorer, psykografiska faktorer och beteende faktorer (Armstrong och Kotler, 
2000, Brooksbank 1999). Länder, regioner, kommuner, städer, ålder, kön, inkomst, boende 
och livsstil är några av de variabler som marknaden kan delas in efter (Ibid.). Aspegrens 
resonemang kan dock tydligare kopplas ihop med Brooksbanks (1999) resonemang om vikten 
av uppfyllelse av fyra nyckelkriterier för effektiv segmentering. Enligt den modellen ser NO:s 
resonemang ut på följande sätt:  
 

• Homogenitet inom segmenten – Aspegren ser detta som nyckeln för att ett segment 
skall identifieras. 

 
• Heterogenitet mellan segmenten – Preferensklustret påvisar detta utifrån Aspegrens 

beskrivning av segmenten. 
 

• Förmågan att kunna rikta in sig med en marknadsmix mot enskilda segment – Kan 
tolkas som NO:s förmåga att locka olika kunder till olika typer av evenemang. 

 
• Kommersiellt livskraftiga – framgår inte vara ett mål för verksamheten. 

 
I detta avseende skiljer sig NO därför till viss del från den teori vi använt i vår referensram. 
 
Doyle (2002) beskriver att den teknologiska utvecklingen har gjort det möjligt för 
organisationer att behandla varje individ som enskilda segment. Aspegren ser detta som en 
viktig resurs i att identifiera vissa av kundens beteenden. 
Enligt Dibb och Simkins (1993) är steget efter att identifiera befintliga variabler för 
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segmentering, att välja en målgruppsstrategi, det vill säga om företaget ska rikta sig mot ett 
eller flera segment och om de ska erbjuda en eller flera produkter. Utifrån den lista som Dibb 
och Simkins (1993) ställer upp för segmenteringsprocessen är tillvägagångssättet som 
Aspegren beskriver tämligen konsistent med denna. NO beaktar enligt Aspegren olika 
kundgrupper på de olika evenemangen, riktar in och arbetar sedan mot dessa. 
 
Cahill (1997) anser att målmarknadssökningen identifierar vem företaget vill attrahera och 
denna strävar också efter att finna lojala och vinstgivande konsumenter. Hoffman och Bateson 
(2001) förklarar att alternativen bör värderas utifrån tillväxt– och vinstmöjligheterna. Även 
överensstämmelsen mellan segmentens preferenser och organisationens resurser och mål skall 
ligga som grund för valet (Kotler och Keller, 2006, Hoffman och Bateson, 2001). Den 
situation som NO befinner sig i kan diskuteras enligt följande; 
 

• Tillväxt– och vinstmöjligheterna är till största del beroende av storleken på anslagen 
från ägarna, vilket bland andra faktorer, kan påverkas av NO:s förmåga att leva upp 
eller till och med överträffa sitt uppdrag. Att en överensstämmelse mellan segmentens 
preferenser och organisationens resurser och mål skall finnas är således en 
förutsättning för NO:s överlevnad. 

• Tillväxt– och vinstmöjligheterna är beroende av antalet besökare, vilket sekundärt kan 
påverka storleken på anslagen från ägarna. Viktigt att betänka är att förmågan att locka 
publik kan bero på vilken typ av erbjudanden NO ger, något som även kan påverka 
storleken på anslagen, både positivt och negativt. 

 
Utifrån det synsätt som NO visade, är målsättningen för verksamheten primär, att alla skall 
känna sig välkomna. Detta utgör således grunden för val av målmarknad. 
 
 
6.2.2 Hur kan positioneringsstrategin i en vinstdrivande- respektive icke vinstdrivande 
organisation beskrivas? 
 
Enligt Doyle (2002) är det viktigt att företaget väljer var och hur organisationen ska 
konkurrera. Grundidén är att välja ett segment som organisationen kan tillfredsställa bättre, 
eller åtminstone lika bra, som konkurrenterna (Ibid.). Mintzberg, Lampel, Quinn och Ghosal 
(2003) anser att strategisk positionering finns i två olika varianter; positionering som baseras 
på valet av varu- eller tjänsteskillnader. Enligt NO är de i princip ensamma om sin typ av 
erbjudande på marknaden och genom sin starka position märker de knappt av den konkurrens 
som existerar.  
 
Doyle (2002) samt Hoffman och Bateson (2001) beskriver vikten av det strategiska arbetet 
med att skapa en differentierad positionering i konsumenternas medvetande med syfte att öka 
organisationens konkurrensförmåga. NO anser av bilden av dem måste vara välkomnande för 
alla, samtidigt som det skall kännas spännande och lite äventyrsfyllt. Kunderna skall även 
känna igen sig, samt kunna identifiera sig med det språk NO använder. Verklighet och teori 
kan således anses överensstämmer i detta avseende.  
 
Blankson och Kalafatis (1999) menar att organisationer löpande bör jobba för att samla 
kundintryck. Informationen kan sedan användas för att organisationen ska kunna bedöma var 
på marknaden de ligger i förhållande till pris, kvalité och kundattityd och kan sedan relateras 
till vilken position organisationen önskar uppnå. Författarna nämner också att 
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marknadsföring, utbildning av anställda samt utveckling av aktiviteter måste reflektera den 
position organisationen äger, men luta i rätt riktning för den position organisationen 
eftersträvar (Ibid.). Vi anser att detta överensstämmer med NO:s verksamhet, då de anser att 
steget innan god kvalitet på en produktion är förmågan att attrahera kompetenta medarbetare. 
En konkurrensfördel på rekryteringsmarknaden ger bättre förmåga att skapa kvalitet till 
slutkonsumenten – besökaren.  
Blankson och Kalafatis (1999) menar vidare att det inte räcker att samla kundintryck 
angående förmåga att möta konsumenternas förväntningar och uppfattning om pris och värde 
ör pengarna. NO har en konstant övervakning av köpfrekvensen vilken sker genom en tjänst 
tillhandahållen av ticnet. NO strävar dock efter att vidareutveckla detta och arbetar för att 
skapa en marknadsavdelning med större förmåga att insamla och undersöka dessa frågor. 
 
 
6.2.3 Hur kan kommunikationsmixen vid implementering av positioneringsstrategin i en 
vinstdrivande- respektive icke vinstdrivande organisation beskrivas? 
 
Kommunikationsmixen riktas mot de marknader som organisationen definierat som relevanta 
(Hoffman & Bateson, 2001). Författarna beskriver kommunikationsmixen som den samling 
kommunikationsverktyg som finns tillgängliga för marknadsförarna. Den lämpligaste 
kombinationen avgör hur väl budskapet når fram. Författarna menar också att användning av 
fler än ett verktyg och under upprepade tillfällen ökar chansen för att nuvarande och 
potentiella kunder ser det utsända budskapet, samt sammanknippar detta med organisationen 
(Ibid.). NO har en uppsättning kommunikationsverktyg i syfte att förmedla sitt budskap, 
bestående av samma element som Hoffman och Bateson (2001) beskriver som en 
kommunikationsmix. Kommunikationen riktas dels till ägarna, men framförallt till besökare 
och potentiella besökare av NO.  
 
Produktioners löptid, eller som Hoffman och Bateson (2001) kallar produktlivscykeln, 
innebär att olika kombinationer av kommunikationsverktyg matchas. Även detta är något NO 
tillämpar och de menar att olika insatser krävs beroende på situationen. Då löptiderna på 
produktionerna är begränsade ser en estimerad produktlivscykel på NO som följande. 

 
Bilden visar hur premiären av en produktion har hög publiktillströmning, sedan är det mindre 
förändringar fram till löptidens slut. Bilden är approximerad utifrån den bild NO gav under 
intervjun. 
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6.3 Jämförande analys 
 
I detta avsnitt gör vi en jämförande analys av de två fallstudieobjekten. Strukturen är som 
tidigare strukturerad efter forskningsfrågorna. 
 
 
6.3.1 Hur kan valet av segment och målmarknad i en vinstdrivande- respektive icke 
vinstdrivande organisation beskrivas? 
 
Eftersom dagens konsumentmarknader består av ett mycket stort antal konsumenter, med 
olika behov och köpvanor, menar Armstrong och Kotler (2000) att företag måste designa 
strategier som gör det möjligt att identifiera och nå konsumenterna på den del av marknaden 
som företaget bäst kan betjäna, för att på så sätt kunna skapa rätt relationer med rätt kunder. 
Även Doyle (2002) menar med att det går att segmentera utifrån individers förmåga och vilja 
att betala, samt överensstämmelse mellan individers kvantitativa behov. Rondellens bil anser 
att det segment de kan nå består av individer som värdesätter trygga, bensinsnåla och hållbara 
bilar. De anser inte att alla bilköpare på marknaden är potentiella kunder, eftersom exempelvis 
de som redan är trogna ett annat märke skulle vara allt för resurskrävande att nå och med 
största sannolikhet ändå inte vara lönsamt i slutändan. Bland de kunder de anser sig kunna 
attrahera erbjuder de olika produkter beroende på de tydliga behov som finns bland 
individerna. NO anser att det är utifrån vad kunderna tycker om som det är möjligt att 
identifiera speciella segment. NO arbetar med att identifiera vilka segment som verkar mest 
lönsamma för dem, vilket inte endast påverkas av segmentets köpkraft, utan även ur de anslag 
NO får. Olika typer av kunder attraheras också av de olika typerna av erbjudanden NO har. 
Vid segmenteringsprocessen anser NO att det är viktigt att dessa olika kundtyper är tillräckligt 
karaktäristiska för att skilja sig åt så att de svarar olika på förändringar i marknadsmixen. På 
denna punkt fann vi att de två organisationerna hade relativt lika uppfattning, båda strävar 
naturligtvis efter att nå lönsamhet samt få nöjda kunder och ett gott rykte, därav riktar de in 
sig mot de segment som de tror sig ha stört chans att attrahera. 
 
Kotler och Keller (2006) menar att marknadsförare kan identifiera olika typer av mönster 
inom en marknad: homogena preferenser, diffusa preferenser samt preferenskluster. 
Rondellens bil anser att de segment de riktar sig mot bäst kan betraktas som preferenskluster 
eftersom de finns tydliga grupper som eftersträvar samma egenskaper på de bilar de önskar. 
För NO:s del lockar olika typer av evenemang olika typer av besökare och de riktar in sig och 
arbetar sedan på olika sätt mot dessa. Även i detta fall fann vi stora likheter mellan 
organisationerna, vi kunde dock urskilja lite starkare grupperingar för Rondellens Bils kunder 
jämfört med NO:s kunder. 
 
Efter att marknaden har identifierats och värderats så är nästa steg att välja en 
målgruppsstrategi, det vill säga om företaget ska rikta sig mot ett eller flera segment och om 
de ska erbjuda en eller flera produkter (Dibb och Simkins, 1993). Enligt Cahill (1997) 
definierar målmarknadssökningen vem företaget vill attrahera och den strävar också efter att 
finna lojala och vinstgivande konsumenter. Rondellens Bil riktar sig mot flera olika segment, 
med ett flertal olika produkter, detta eftersom behov och efterfrågan skiljer sig mycket 
beroende på person och livsstil. För NO är det av stor vikt att segmentens preferenser 
överensstämmer med organisationens resurser och mål, detta eftersom storleken på anslagen 
är beroende på hur väl NO lyckas leva upp till sitt uppdrag och hur stor deras förmåga att 
locka kunder är. Både Rondellens Bil och NO erbjuder kontinuerligt ett flertal erbjudanden 
som appellerar olika kundsegment. 
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6.3.2 Hur kan positioneringsstrategin i en vinstdrivande- respektive icke vinstdrivande 
organisation beskrivas? 
 
Som Mintzberg, Lampel, Quinn och Ghosal (2003) påstår ser de två olika varianter av 
strategisk positionering; positionering som baseras på valet av varu- eller tjänsteskillnader. 
För Rondellens bil är det de tekniska attributen, exempelvis bensinsnålhet och hållbarhet som 
är de mest framstående och viktigaste varuskillnaderna företaget vill föra fram. Eftersom NO 
är ett tjänsteföretag försöker de istället visa på vad NO står för, enligt dem själva en spelplats 
för nya utryck. NO anser sig vara ensamma på marknaden om sina erbjudanden. Trots att 
NO:s erbjudanden i vissa fall är tydligt divergerade emellan varandra, faller de medvetet in 
innanför, samt är konsistenta med NO:s varumärke. Här skiljer sig de två organisationerna åt 
markant då Rondellens Bil erbjuder en produkt och NO en tjänst. 
 
Alla lönsamma segment är, eller blir, konkurrensutsatta. Organisationerna måste därför skapa 
en anledning för kunderna att välja just deras erbjudande (Doyle, 2002). Doyle (2002) samt 
Hoffman och Bateson (2001) understryker vikten av det strategiska arbetet med att skapa en 
differentierad position i konsumenternas medvetande, med syfte att öka organisationens 
konkurrensförmåga. För att lyckas med detta är det viktigt att förstå vilka kostnadsdrivare 
som finns samt vad som skapar kundtillfredsställelse (Doyle, 2002). Rondellens bil anser att 
en av de största fördelarna de besitter är att Mitsubishibilarna sällan har småfel. Enligt 
företaget är detta en viktig del i deras arbete mot att nå tillfredsställda kunder eftersom småfel 
på nya bilar är något som både är irriterande för kunden, samt kan få denne att tveka över sitt 
köp. Detta tillsammans med bilarnas bränslesnålhet är också något som företaget har 
identifierat som en kostnadsdrivare. NO har som mål att deras erbjudande ska kännas 
spännande och lite äventyrsfyllt, kunderna ska lätt kunna känna igen sig och kunna identifiera 
sig med det språk NO för. Även här ligger de största skillnaderna i att de två organisationerna 
erbjuder så vitt skilda saker 
 
Enligt Doyle (2002) är det viktigt att organisationen väljer var och hur den ska konkurrera. 
Grundidén är att välja ett segment som organisationen kan tillfredsställa bättre, eller 
åtminstone lika bra, som konkurrenterna (Ibid.). Brooksbank (1999) påpekar också att man 
kan se en positiv funktion av framgång och förmåga att undvika konkurrens. Vidare är det 
viktigt att identifiera vilka andra aktörer som en organisation konkurrerar med samt med vilka 
medel detta sker (Ibid.). Rondellens Bil anser inte att de konkurrerar om samma kunder som 
exempelvis BMW eller Mercedes, de kan inte heller på ett lönsamt sätt nå kunder som redan 
är lojala mot ett visst märke, men att de däremot har en relativt stark position i kundens 
medvetande när det gäller att konkurrera om kunder som är ute efter en trygg och hållbar 
familjebil. Koncernen jobbar även för att försöka nyttja psykologiska 
ompositioneringsstrategier som att ändra tankarna kring varumärket, detta gör man genom att 
erbjuda mindre, praktiska och sportiga bilar. NO anser att de genom sin starka position på 
marknaden knappt märker av någon konkurrens. De är dock måna om att, i den mån det är 
möjligt, inte låta deras föreställningar krocka med andra aktörers evenemang. Genom att NO 
arbetar selektivt med vilka produktioner som görs, skapas ett utrymme för andra aktörer. 
Därmed skapas också en kontroll av marknaden, utifrån att NO kan, men inte producerar 
evenemang som inte är attraktiva ur kulturell mångfalds synvinkel. En konkurrensfördel NO 
anser sig ha är att deras lokaler rymmer så mycket folk. Det är även gällande som en 
konkurrensfördel i den bemärkelsen att NO erbjuder ett stort antal icke monetärt lönsamma 
erbjudanden med en svåruppnådd kvalitet på en vinstdrivande marknad. Här stöter vi på en 
stor olikhet då Rondellens Bil anser sig ha flera olika konkurrenter, även om inte alla 
konkurrerar på exakt lika villkor, medan NO inte direkt anser sig vara påverkade av någon 
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nämnvärd konkurrens. De har visserligen konkurrenter, men ingen som erbjuder exakt samma 
sak. 
 
Blankson och Kalafatis (1999) förklarar att det inte räcker att samla kundintryck angående 
förmåga att möta deras förväntningar samt uppfattning om pris och värde för pengarna. 
Författarna nämner också att marknadsföring, utbildning av anställda samt utveckling av 
aktiviteter måste reflektera den positionering organisationen innehar, men samtidigt luta i rätt 
riktning för den positionering organisationen eftersträvar (Ibid.). Rondellens bil präglas starkt 
av det organisationstänkande som finns inom Mitsubishikoncernen. Huvudkontor och 
återförsäljare har regelbunden kontakt både genom telefon/Internet och i personliga möten. 
Marknadsundersökningar görs till största del centralt för att alla återförsäljare ska jobba i 
samma riktning. Det finns inom koncernen även bestämda riktlinjer för hur vissa saker ska se 
ut eller hanteras. NO har en konstant övervakning av köpfrekvens, detta sker i dagsläget 
genom ticnet, men företaget arbetar med att skapa en egen marknadsavdelning med större 
förmåga att insamla och undersöka sådant material. 
 
 
6.3.3 Hur kan kommunikationsmixen vid implementering av positioneringsstrategin i en 
vinstdrivande- respektive icke vinstdrivande organisation beskrivas? 
 
Kommunikationsmixen riktas mot de marknader som organisationen definierat som relevanta 
(Hoffman och Bateson, 2001). Författarna beskriver kommunikationsmixen som den samling 
kommunikationsverktyg som finns tillgängliga för marknadsförarna. Den lämpligaste 
kombinationen avgör hur väl budskapet når fram. Författarna menar också att användning av 
fler än ett verktyg och under upprepade tillfällen ökar chansen för att nuvarande och 
potentiella kunder ser det utsända budskapet, samt sammanknippar detta med organisationen 
(Ibid.). För Rondellens Bil sköts delar av marknadsföringen av Mitsubishikoncernen, men för 
den del av marknadsföringen de själva skapar och sänder ut använder de sig till största del av 
tidningsannonser och sin egen hemsida. De gör också reklam på lokala TV-kanaler och 
genom utskick till de befintliga kunderna. Huvuddelen av den reklam som sänds ut görs strax 
innan lansering av nya produkter, samt intensivare under produktens första månader. Den 
reklam som Rondellens bil sänder ut har som huvudsyfte att locka kunderna att besöka 
butiken. Även NO har en uppsättning kommunikationsverktyg i syfte att förmedla sitt 
budskap. Kommunikationen riktas dels till ägarna, men framförallt till besökare och 
potentiella besökare av NO. Produktionernas löptid innebär att olika kombinationer av 
kommunikationsverktyg matchas eftersom det finns ett behov av olika insatser beroende på 
olika situationer. Båda organisationerna använder sig av olika kommunikationsverktyg och 
med olika intensitet beroende på situationen. 
 
Vald positioneringsstrategi implementeras för båda organisationerna genom intensiv och 
varierande marknadsföring. Båda organisationerna lägger olika intensitet i marknadsföringen 
beroende på vad situationen kräver. För Rondellens Bil handlar marknadsföringen om att nå 
de tilltänkta konsumenterna och syftet är att locka dem till att besöka butiken. NO riktar sin 
kommunikation mot ägare, besökare samt potentiella besökare. 
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7 SLUTSATSER 
 
I det här avslutande kapitlet kommer vi att diskutera och dra slutsatser utifrån de analyser 
som genomförts. Med utgångspunkt i detta ska vi besvara våra forskningsfrågor och därefter 
även återkoppla till syftet. 
 
 
7.1 Hur kan valet av segment och målmarknad i en vinstdrivande- respektive icke 
vinstdrivande organisation beskrivas? 
 
Som det framgår i analysen ligger framförallt viljan till organisationens fortlevnad som grund 
för val av segment och målmarknad. Det visade sig att vinstintresset inte spelade någon roll 
för hur en organisation identifierar segment samt val av målmarknad eftersom det långsiktiga 
målet av överlevnad torde vara gemensamt. Det visade sig att båda fallstudieobjekten försökte 
nå flera segment genom anpassning av erbjudanden. Detta tyder på att båda organisationerna 
vill nå ut till flera segment. 
 
I vår undersökning har vi kommit fram till att båda organisationerna riktar in sig mot de 
segment som kan antas vara mest lönsamma. Även om kunderna inte bidrar till någon större 
del av NO:s inkomster, så är det viktigt att locka så många kunder som möjligt för att kunna 
få finansiärerna att fortsätta ge organisationen bidrag, dock utan att frångå sitt uppdrag. För 
Rondellens Bil är den största anledningen till att man strävar efter att nå det mest lönsamma 
segmentet helt enkelt att det är försäljningen som avgör företagets möjligheter att överleva.  
 
Det rådde konformitet om att det enda sättet att lyckas nå rätt segment är att vara lyhörd över 
vad konsumenterna efterfrågar, samt vara nytänkande och helst kunna erbjuda en produkt just 
när kunden inser att denne har ett behov och en önskar av just detta. 
 
 
7.2 Hur kan positioneringsstrategin i en vinstdrivande- respektive icke vinstdrivande 
organisation beskrivas? 
 
Vi har i vår undersökning kommit fram till att konkurrensläget är en viktig aspekt när ett 
företag ska välja positioneringsstrategi. Vilka aktörer företagen anser som konkurrenter är 
dock en identifieringsfråga. Medan Rondellens Bil anser sig konkurrera med mer eller mindre 
allt inom transportsektorn, fast på olika sätt, så anser NO sig inte ha några direkta 
konkurrenter. Eftersom alla lönsamma marknader är, eller blir, konkurrensutsatta så krävs det 
hur som helst att företaget litar till sin förmåga att kunna erbjuda en bättre, eller åtminstone 
likvärdig, produkt som de konkurrerande företagen. Båda organisationerna mäter på något sätt 
sitt resultat för att kunna säkerhetsställa att de jobbar i rätt riktning, samt för att se om något 
plötsligt förändrats, men verkar dock på olika attraktiva marknader. 
 
 
7.3 Hur kan kommunikationsmixen vid implementering av positioneringsstrategin i en 
vinstdrivande- respektive icke vinstdrivande organisation beskrivas? 
 
Vald positioneringsstrategi implementeras för båda organisationerna genom intensiv och 
varierande marknadsföring. Båda organisationerna lägger olika intensitet i marknadsföringen 
beroende på vad situationen kräver. För Rondellens Bil handlar marknadsföringen om att nå 
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de tilltänkta konsumenterna och syftet är att locka dem till att besöka butiken. NO riktar sin 
kommunikation mot ägare, besökare samt potentiella besökare. 
 
 
7.4 Återkoppling till syftet 
 
Syftet med denna uppsats var att jämföra vilka skillnader som finns i hur en vinstdrivande och 
en icke vinstdrivande organisation väljer segment och målmarknad, hur positioneringsarbetet 
och kommunikationsmixen skiljer sig åt, samt vad organisationerna har att lära av varandra. 
Vi har efter analys av vårt empiriska material i förhållande till den teori vi samlat in genom 
litteratursökningar kunnat konstatera att det finns ett flertal likheter, men även skillnader i hur 
de olika organisationerna väljer att förmedla sin image.  
 
När det gäller hur de olika organisationerna väljer segment och målmarknad skiljer de sig inte 
nämnvärt åt. Båda organisationerna vill naturligtvis locka de kunder som är mest lönsamma 
för dem. Båda organisationerna är beroende av detta, fast på lite olika sätt. För Rondellens Bil 
handlar försäljningen om rena intäkter som garanterar företagets fortlevnad och för NO bidrar 
ett gott uppfyllt uppdrag med många besökare till ett större intresse från ägarnas sida att 
fortsatt bidra med medel för verksamheten, vilket påverkar NO:s fortsatta överlevnad. Sett till 
vilka preferenser de olika organisationerna utgår från när de väljer positioneringsstrategi så 
har vi upptäckt fler skillnader. För Rondellens Bil är konkurrensfaktorn en viktigare del än 
vad den är för NO, även om den givetvis även där finns med. Vi har dock efter analys även 
kommit fram till att hur organisationerna ser på konkurrensen till stor del är en 
identifieringsfråga. Likheter i denna fråga är att de båda organisationerna på ett eller annat sätt 
mäter sitt resultat. 
 
Båda organisationerna satsar på att mixa olika kommunikationsverktyg både när det gäller 
vilka verktyg som används och med vilken intensitet de används. Båda organisationerna anser 
detta vara situationsstyrt beroende på vad som krävs för att nå ut med just det aktuella 
erbjudandet till den tilltänkta målgruppen. Vilka organisationerna riktar sin marknadsföring 
mot skiljer sig dock lite, medan Rondellens Bil enbart riktar sin marknadsföring mot de 
tilltänkta kunderna och har som huvudsyfte att locka kunderna till att besöka butiken, så riktar 
NO inte bara sin reklam mot kunder och potentiella kunder, utan även mot ägare. Den 
marknadsföring NO riktar mot sina kunder förväntas dels leda till ett omedelbart köp men 
även för att förstärka imagen. 
 
Det vi anser att de olika organisationerna kan lära av varandra är dels att vi anser att 
Mitsubishi skulle kunna vinna på att lyfta fram fler mjuka värden i sin marknadsföring, det 
vill säga att mer tydligt lyfta fram andra värden med sina produkter än enbart de som gäller 
prestanda och bensinsnålhet. När det gäller NO skulle de eventuellt vinna på att ha en bredare 
syn när det gäller identifiering av konkurrenter eftersom de väljer att ha en ganska poppig 
framtoning kan de komma att konkurrera med fler än vad de tror idag.  
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7.5 Rekommendationer till fortsatt forskning 
 
Enligt vår uppfattning skulle ett intressant ämne för vidare forskning kunna vara att undersöka 
hur vinstdrivande och icke-vinstdrivande företag vänder sig mot ägarna. För att detta ska vara 
intressant att genomföra ser vi att studien bör utföras på större organisationer med 
ägargrupper med stort inflytande. Det skulle även vara intressant att undersöka om icke-
anslagsfinansierade organisationer medvetet kamouflerar sina ansträngningar att skapa en 
position i sina finansiärers medvetande. Detta är intressant då det kanske har negativ effekt 
om finansiärerna uppfattar att en ansträngning görs, som indirekt finansieras av dem själva. 
Hur skall organisationer finna balansgången mellan att inte uppenbart rikta sig mot 
finansiärerna och att helt förbise dessa eller är det överhuvudtaget nödvändigt? 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
 
Forskningsfråga 1 - Hur kan valet av segmen t och målmarknad i en vinstdrivande-  
respektive icke vinstdrivande organisation beskrivas? 
 

1. Hur definierar ni er marknad? 
 

2. Vilka genererar era intäkter? (Kunder, andra finansiärer?) Fördelning, 80-20 regeln? 
 

3. Delar ni in era kunder i olika segment utifrån deras preferenser? Varför/Varför inte? 
 

4. Vilka egenskaper är avgörande för att ni skall identifiera segment? 
 

5. Vilken sorts preferenser har kunderna på er marknad? Homogena, diffusa eller 
preferenskluster?  

 
6. Lagrar ni någon information om kunder för att kunna behandla dessa som individuella 

segment? 
 

7. Går det att mäta segmentens storlek, tillräcklighet för anpassade erbjudanden, 
köpkraft, karaktäristika, om det är lätta att nå och tjäna, samt skillnader i reaktioner på 
marknadsmixar? 

 
8. Har ni strategier för att tjäna segmentens behov? 

 
9. Vilken fördel har ni som gör att era kunder väljer er? 

 
10. Hur identifierar ni era kunder, vilka kundpreferenser är avgörande för att de skall vara 

intressanta för er? Hur värderar ni alternativen? 
 

11. Vilka ekonomiska och psykologiska värden tror ni att era kunder fäster till ert 
erbjudande till lösning av deras behov? 

 
12. Hur tar ni reda på vilka kostnadsdrivare som finns när ni försöka möta kundernas 

behov. 
 

13. Konkurrenter - hur identifierar ni nära substitut till er verksamhet? Tar ni hänsyn till 
vilka varumärkesassociationer som finns på er marknad? 

 
14. Vad gör ni för att avhjälpa problemen med produktionsvariationer? 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Forskningsfråga 2 - Hur kan positioneringsstrategin i en vinstdrivande- respektive icke 
vinstdrivande organisation beskrivas? 
 

15. Vilka egenskaper hos era kunder värderar ni högst? 
 

16. Hur väljer ni var ni ska konkurrerar och hur ni skall differentiera er från era 
konkurrenter? 

 
17. Hur söker ni information för att ta reda på vilken position i köparnas medvetande som 

passar bäst? 
 

18. Hur tar ni reda på vilka konkurrenter som finns inom den marknad ni avser att verka i? 
 

19. Hur resonerar ni kring val av konkurrenter? Känner ni att ni har möjlighet att välja? 
 

20. Finns det någon personlighet i varumärket som kunden kan identifiera sig med? 
 

21. Vilket budskap ger er logotyp? 
 

22. Hur vill ni att kunden ska uppfatta ert varumärke? 
 

23. Hur tror ni att era varumärken uppfattas av kunderna? 
 

24. Har ni erbjudanden som är frikopplade från ert varumärke? 
 

25. Har ni valt en position som ni anser är unik för er marknad? 
 

26. Anser ni att era konkurrensfördelar överensstämmer med vad kunderna värderar högt? 
Hur tar ni reda på det? 

 
27. Vad gör ni för att undvika varierande kvalitet av er produktion?  

  
 
 
Forskningsfråga 3 - Hur kan kommunikationsmixen vid implementering av 
positioneringsstrategin i en vinstdrivande- respektive icke vinstdrivande organisation 
beskrivas? 
 
 

28. Hur går ni till väga för att implementera den strategi ni valt? 
 

29. Matchar ni olika kommunikationsverktyg? 
 

30. Vilka delar av dessa använder ni? Personlig försäljning, reklam och sales promotion. 
 

31. Använder ni er av någon speciell marknadsföringsaktivitet, annan än att informera om 
erbjudandet, för att underlätta kommande steg i köpprocessen? 

 
32. Anser ni att era erbjudande har en livscykel? anpassar ni era kommunikationsmål för 

de olika stadier denna har? 


