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D et är allmänt känt att det ä r m i t  att fo- spektivet aven kompletterande korttidspla- 
kusera p i  kundrelationerna i företaget. ner, men enhgiidsplan är ird% nödvändig i 
Det iu viktigt att Iara kiinna kunderna de flesta företag. Det kan h a s  många %sik- 

ochatt förstå dem. En diskussionkBng dessa ter och aspekter p% vad en klngtidsplan skaii 
teman hat p%g%tt under det senaste Mon- innehalla. Kundrelationerna i företaget bör 
det inom marlmadsföringslitteratuien. Be- in& i Ianglidsplanen! Beroende p i  om före- 
grepp som kundrelationer och kundperspek- taget har förm%ga och viija att behålla sina 
tiv har använts frekvent och ofta i samband kunder förblir de lojala, i annat f a l l h a r  de 
med CRM (Customer Relationship Manage- företaget och blir en del av korttidsplanen. 
ment) och i företagens olika lojalitetspro- Kunderna kan således foriiytta sig iföretags- 
gram. Lojalitet kan d% ses som en del av det planen utan att företaget planerat det, vilket 
som innefattas i betydeisen av att forstå piverkar verksamheten negativt. De kunder 
kundrelationer. Drnedar  det ocksa sagt att som iinns med i klngtidsplanen, företagets 
det är viktigt att fbrsiå kundlojaliteten. Vad stamkunder, kan plötsljgt bli kunder i kort- 
betyder det att förstå kundlojalitet? Hurudan tidsplanen, strökunder. Dessa två kundgrup- 
information behöverman d&? Vemiföretaget per genererar vinst mr företagetpi helt olika 
behöver denna information? a t t  och i olika utsträclming. I regel & stam- 

Företagsledaren förVantas ha ett l&@- kunderna mer lönsamma far företaget än 
tidsperspektivpi företagets verksamhet. Fo- strökunderna (Reichheld och Sasser 1990; 
retagsledaren behöver förutom Ianglidsper- Reichheld 1996). Detta är orsaken till att Fö- 
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Dm inforneatfon om sina kundsr som föra 
tagsledare behbvw f& in@ vara foi ab- 
strakt. Fur =n ldngtdPplan behbver & wla 
hurföretagets kunder betsrstg i den specif* 
ka miljö sompretaget utgdr med s n  p s m ~  
nal aoh sina produkter, d&?%@ hur den kon. 
t@ inklw'ue marknadm svbngningar 
och konkurrentsr pdvwkar k u n d a a  Det 
är viktigt alt ivformationen sona L8gger till 
grundpr stra&?g&ka balut ipre&qs6 kon- 
kret grundar sigpd dst foretag dur resulta- 
tenskaLl inephmteras F&t dd blir mark- 
nadsundetsbkningmesu1tat ett verktyg för 
förelagsiedaren dar p s r m a h  ingdr som 
m nacarlig ds1 bide av tesulkam och sona 
medarbetare vid Implmenteringen. När be- 
slutsgrundsr 0r föp abstrakta blir impiple- 
menteringen svdr och fastan ds är men& 
att spegla kundmas W w  k d n m  kun- 
$ m a  sdidan igm sig. 



retagsledaren, som den som skall motivera 
medarbetare genom företagsvisioner, också 
vill och bör förstå kundrelationer för att kun- 
na balansera sin kundportfölj mellan kunder 
med olika tidsperspektiv i företaget. 

Företagsledaren har &&med behov av in- 
formation med ett alldeles sars!dt innehåll 
för att kunna dra nytta av det i ledningsarbe- 
tet. Den särskilda information som behövs 
skaii diskuteras i d e ~ a  artikel. Informatio- 
nen är baserad på kundernas bytesbeteende. 
Det kritiskaär definierat som något som kun- 
den med sitt verkliga beteende visar att på- 
verkat kundrelaiionrn nrgativr Mera sptci. 
f i t  skaU diskuleras IAde hiu man får denna 
information och vad informationen inneha. 

VAD I KUNDRELATIONEN AR INTRESSANT 
FOR F(~RETAGSLEDAREN? 
Företagen koncentrerar sig nästan uteslutet 
i sina lojalitetsprogram på kunder som gene- 
rerar volym tiii företaget. Man vill behålla de 
kunder som är viktiga för volymen. Det tycks 
fortfarande vara så att en liten del av kunder- 
na ger volym samtidigt som de är de viktigas- 
te ur lönsamhetssynvinkel (Arantola 2000). 
Man vill förstå de kunder som är viktiga för 
företagets kundportfölj. Kundportföljen be- 
stäms utifrh företagets strategi. Det blir 
därmed viktigt för företagsstrategin och fö- 
retagsplanen att kunderna beter sig som 
strategin föresiår om företagets verksamhet 

försöker öka förståelsen för kundrelationer- 
na. Många gånger bih faktorerna presentera- 
de för kunderna. Då kan det följaktligen hän- 
da att de aldng tänkt så noga på dem. Kunder 
prefererar och prioriterar olika. För en kund 
är ett speciellt varumärke som företaget sa- 
luför det absolut viktigaste i sammanhmet, 
för en annan är det laget som passar in. ~ i e t  
kanske inte heller alltid är viktigast utan bara 
under bestämda daear beroende DA iobb eUer 

. d  ~~~ ~ 

annat. En tredje kund köper för att kreditar- 
rangemangen passar just då men tycker kan- 
ske nästa månad att kreditamangemangen ar 
onödiga. Allt utöver dethar som nämnts kan 
vara relativt lu<gutigt för just dessa kunder. I 
sin strävan att förstå kundrelationer frågar 
man kanske kontinuerligt kunder om olika 
aspekter på företaget. Det kan emellertid 
hända att företaget fragar en del kunder om 
synpunkter och uppfattningar om aspekter 
som är likgiltiga för dem, det som kunden 
inte är intresserad av eller inte har synpunk- 
ter på. Kunderna andrar sina preferenser, 
man tycker inte alltid lika. Det finns en dyna- 
mik i kundrelationen som kunder känner 
igen. Hur motiverade att svara ar dessa kun- 
der om kundrelationen inte känns igen? Kan 
de egentligen svara? Trots detta kanske de 
svarar ändå. Företagen försöker ofta öka sin 
förståelse för kundrelationer utgående från 
M a n d e  undersökningar, vika kanske inte 
alls reflekterar det som är viktigt för kunder- 
na. 

skall overensstamma nicd budgeter ocli iira1 
Cii kwidrt.ba[ioii i foretaeet ( 1 )  fiiiiic eii- "ia'ogen med kunden -~ . , 

derafortfarande och om (2) kunden har &- 
nat företaget har den funnits. Nar kundrela- 
tioner pågår har de olika kunderna sina all- 
deles speciella orsaker tiii att fortsatta sin 
kundrelation med företagen. En del kunder 
är vii medvetna om orsakerna tiu kundrela- 
tionen medan andra mycket oplanerat fort- 
sätter den. Beroende av bransch och verk- 
samhetskaraktär blir kundens beteende i oli- 
ka grad vanemässigt. Nar en kundrelation 
flyter på reagerar varken kund eller företag 
shk i i t  mycket under de besök eller kontak- 
ter som 6nns mellan företaget och kunderna. 
Dessa kontakter kan ske personigen, per te- 
lefon eller via Internet. Formen för kontak- 
ten är sällan avgörande. Faktorer som prisni- 

86 vå, det fysiska läget i det fali det har betydel- 
- se och personal har ofta varit i fokus näz man 

Företagsledaren behöver veta hur dessa för- 
hållanden i företaget uppfattas i kundens 
perspektiv, när kunden sjalv får rangordna. 
När företagsledaren försöker nå ut tiii kun- 
derna är det VLktigt att kunden känner igen 
sig (Roos och Grönroos2000). I ett-ttids- 
perspektiv är dialogen vlkhg för att kundför- 
håUandet skall fortsatta. Det är svwför  kun- 
den att uttrycka sina preferenser enbart ge- 
nom aspekter på företaget. När kundens 
beteende kan relateras tapreferenserna kan 
det bli lättare. Därtill bör aven kontexten till 
kundförhåiiandet inkluderas, d.v.s den om- 
givning och situation som kundförhållandet 
existerar i. I en process inkluderas dessa as- 
pekter naturligt utgående från en konse- 
kvens, m.a.0. varför dessa aspekter är viktiga 
när kundförhåliandet skall bli långt. Kon- 
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sekvensen för kundförhållandet sett i ett loj- 
alitetsperspektiv kan aven betyda att kun- 
drelationen avslutas. Därför kan den infor- 
mation som företagsledaren behöver om 
kundrelationen fördjupas genom att studera 
avslutade kundrelationer. 

Avslutade kundrelationer 
När avslutade kundrelationer blir kalla ti 
den inforninrion som okar forsrAclscii for 
kiui(irrletiorirniu i fbretaclrl blir kuiiskaneii 
annorlunda jamfört medden kunskap man 
f&- från kunder som är kvar. De kunder som 
lämnat företaget och som genererar informa- 
tionen har tagit stallning tiil sin kundrelation 
på ett helt annat satt än de kunder som finns 
kvar i företaget. Dessa kunder har relaterat 
konsekvensen av sina preferenser tiil bete- 
endet (Hastie ochPark 1986; Cohen och Are- 
ni 1991). De kunder som lämnat företaget 
blir därmed mycket viktiga för att öka kun- 
skapen om kundrelationerna. 

Avslutade kundrelationer som process 
När kundens byte av företag ses som en pro- 
cess, kommer informationen att analyseras 
på ett nytt satt. Fördelen med att se kundens 
byte som en process är att tiden satts i sam- 
band med kundens preferenser på det satt 
som kunden själv beskriver. Det som är vik- 
tigt för kunden när det galler bytet från ett fö- 
retag tiii ett annat kommer därmed in i by- 
tesprocessen. Det som annars helt allmänt är 
viktigt, men irrelevant i samband med före- 
tagsbytet lämnas bort. Vad betyder detta? 
Det betyder att den information som kunder 
ger visar vad som är verkligt avgörande, den 
beteendemdssiga kundlojaliteten. Det som 
kunden berättar om i sin beskrivning av före- 
tagsbytet har verklig betvdelse för under vil- 
ka premisser kunder byter företag. Då en- 
dast kunder som verkligen genomfört ett 
byte inkluderas beskrivs endast verkugt be- 
teende. 

Det faktum att kunden beskriver sitt 
verkliga beteende till skillnad från intentio- 
ner att bete sig i olika situationer, ger infor- 
mationen tillaggsvärde. När kunden besluter 
sig för att sluta, och verkligen gör det, har 
missnöjet med servicen, läget, personalen el- 
ler nigot annat uppnitt den gräns som kun- 
den kan acceptera för att fortsatta kundför- 

hållandet. Det skall ännu betonas att det ar 
en skiilnad meiian attplanera att göra på ett 
visst satt under vissa premisser och att verk- 
Igengöra det (Hastie ochPark 1986; Cohen 
och Areni 1991). Konsekvensen av beteen- 
det är utgångspunkten och kunden beskriver 
beteendet som ledde ti bytet. När kunden 
beskriver sin bytesprocess inkluderas den 
kontext som ar viktig för att beslutet skulle 
genomföras. D e ~ a  kontext ar inte aiitid 
kopplad till företaget. Den kan h a s  i kun- 
dens egen värld. Kunden kan t.ex. ha fått en 
försämrad ekonomi eUer också kan demogra- 
fiska orsaker ha påverkat kundförhåliandet 
och bytesbeteendet. Kunder behöver följd- 
aktligen inte ens vara direkt missnöjda med 
företaget. Därmed b i i ~  det också klart att 
missnöje inte ensamt är indikator på en för- 
svagad kundrelation. 

För företagsledaren blir resultatet av en 
kartläggning av bytesprocesser att hanhon 
får den specifika information som fördjupar 
förståelsen om varför kunderna iämnar före- 
taget. Genom att förstå de kunders beteende 
som lämnat företaget ökas aven förståelsen 
fhr  d r  kuiidcr soni ar kvar Karakwrrii p i  rr- 
sult;itrii&ririvi~k(it vikiirr. N:irrcsulratcnana- 
lyseras genom tiuämpning a v e n  kataiytisk 
processmetod beskrivs kundförhåliandet ut- 
ifrh dess dynamiska karaktär. Den dynamis- 
ka karaktaren innefattar inte enbart kundens 
uppenbara beteende utan aven faktorer som 
inverkar på beteendet utan att direkt sattas i 
samband med sj%iva kundrelationen. 

En metod för att kartlägga bytesproeesser 

Inom marknadsföringen har det inte förrän 
helt nyligen (Roos 1999b) funnits nigon me- 
tod för att kartlägga bytesprocesser utifrån 
kundernas verkliga beteende. Bytesprocess- 
metoder kan ha olika karaktär. Den metod 
som beskrivs här, SPAT (Switching Path 
Analysis Technique), beskriver en katalytisk 
bytesprocess. Det katalytiska i bytesproces- 
sen betyder att processens olika delar, sett 
ur kundens synvinkel inte har samma priori- 
tet för ett företagsbyte. 

I analysen kan man särskilja en trigger- 
del, en processdel och en konsekvensdel. 
Teoretiskt kan man avbilda detta på följande 
satt: 
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Figur I beskriver en modell för en kata- 
lytisk bytesprocess där Konsekvensa är 
klar: Kunden har gjort ett byte av endera en 
serviceproducent eller en annan form av fö- 
retag, vilket utgör konsekvensen. Bytet kan 
endera bestå av ett Totalbyte eller ett Delvis- 
byte. Kunden kan, med andra ord antingen 
helt flytta sin frekventering till ett annat fö- 
retag eller ocks5 minska sin frekventering i 
det företag som lämnas och öka den i ett an- 
nat företag. Detta är utgångsläget för infor- 
mationen som f& från en bytesprocesskart- 
laggning: Kunden harmed sitt beteende visat 
att innehållet av bytesprocessen har betydel- 
se för kundlojaliteten. 

Triggerdelen av bytesprocessen är den 
del som håller igång beteendet hos kunden. 
Man kan ocksa beskriva triggerdelen som 
den del av bytesprocessen som förser den 
med energi och riktning. Triggern gör kun- 
den känslig för ett byte, ailtså för den faktor 
som förorsakar byte. Detta betyder att s i  
lange som kunden fokuserar p i  det som ka- 
tegoriseras som trigger är kunden pa den s.k. 
bytesstiien (inne i bytesprocessen). Trig- 
gem behöver inte ailtid vara direkt relaterad 
tiii företaget. Den kan utgöras avnigot i kun- 
dens omgivning som piverkar kundförhal- 

88 landet tiii företaget. Detta kan t.ex. vara ni-  
- got i kundens omgivning som gör att kunden 

tvingas preferera annorlunda, t.ex. försam- 
rad ekonomi (Situationstrigger). Det kan 
ocksa vara fråga om att konkurrenterna eller 
deras satt att marknadsföra gör att kunden 
böjar överväga ett byte (I@uenstrigger). 
Nagot i själva företaget kan ocks5 ha gjort 
kunden känslig, Lex. att någon i personalen 
har bytts ut eller att kvaliteten har förs&- 
rats (Reaktionstrigger). Följaktligen blir 
triggern den som gör att en bytesprocess 
överhuvudtaget startar. 

Sjalva Processa  beskriver kundens dy- 
namiska beteende under processen. Proces- 
sen pågår när kunden är i kontakt med före- 
taget. Kontakten kan ske per telefon, genom 
Internet eller under ett personligt besök i fö- 
retaget. Själva processen kategoriseras som 
en dynamisk konfiguration. Därför beskrivs 
bade det som kunden uttrycker som orsak t i i  
byte av leverantör (Frchstötan& determi- 
nant eller Pusher), men ocks5 det som kun- 
den upplevt som endera förmildrande om- 
standigheter (+) eller som ytterligare och 
förstärkande orsak (-) till byte av leverantör 
(Pendeldeterrninant eller Swayer). Sway- 
ern kan allts5 vara bade positiv och negativ. 
Dartill beskrivs i bytesprocessen det som 
eventuellt för kunden tiilbaka tiil företaget 
och leverantören i de fall som kunden inte 
byter helt utan endast ändrar inköpsmönster 
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(Tilldragande determinant eller Puller). get att utforma sina tjänster och produkter 
En kund kan saga: p% ett satt som motsvarar de preferenser som 

"Jag bytte bank för att rantan uar högre i 
min gamla bank an  i andra (Pusher), jag 
har lange övervägt for en  i personalen ar 
så manlig (Swayer), men jag har fortfa- 
rande mina b a r n  besparingar kvarför att 
banken ligger så nära vårt hem (Puller)." 

Bytesprocessen kan därför deiinieras som en 
dynamisk bvtes~rocess med en katalvtisk 
egenskap.   en katalytiska egenskapen &s i 
att de olika delarna har olika betydelse för 
hur bytesprocessen utvecklas. Teoretiskt 
kan man saga att triggerdelen förser proces- 
sen med energi och riktning, medan själva 
processen för kundens företagsbyte framåt. 
Därför b h  den information som företagsle- 
daren erhåler färdigt kategoriserad i viktig- 
hetsordning utgående från kundens bytesbe- 
teende. Ur kundens synvinkel däremot kan 
det betyda att när man blirarbetslös blir man 
aiimänt känslig för allt som har med pengar 
att göra (Tngger), i matbutiken köper man 
det billieaste alternativet och bvter därför 
om inte-specialpriserna är tillr~ckligt laga 
(Processen). När kunden får nytt jobb och 
ekonomin blir bättre (Trigger) kan det handa 
att kunden fokuserar mera p% servicen och 
då byter om servicen inte fungerar bra (Pro- 
cessen). 

Bytesbeteendet segmenterar kunderna 
Nar anaiysenav kundrelationernagörs p% ba- 
sen av ett bytesprocessurval, inkluderas en 
lång eller en kort kundrelation på ett särskilt 
sätt. När fokus är på byte frh ett företag till 
ett annat inkluderas aven konkurrenterna i 

segmenten beteendemassigt bevisligen upp- 
visar. En dylik segmentering är annorlunda 
än en segmentering som baserar sig på varia- 
bler som med kön, ålder el.dy1. En kundseg- 
mentering utgående från kundernas bytes- 
beteende baseras på att bytesprocessen län- 
kat ihop kundinformationen på ett speciellt 
satt. 

Informationen till företagsledaren 

Den information som erhålls genom bytes- 
processkartläggningar är förutom segmente- 
rande ocksa definitivt företagsspecifk. Kun- 
derna beskriver bytesprocessen utgaende 
från sitt eget kundförhåilande med företaget 
och sina upplevelser inom kundrelationen. 
DärtiU inkluderas den speciella omgivning 
som alla företag verkar i, dvs att aven de kon- 
kurrenter och eventuella andra rnarknads- 
faktorer som kunderna upplever som viktiga 
inkluderas i kartlaggningen. Infonnationen 
blir därmed: 

Företagsspeciiik 
Kundspeciiik 
Relaterad tiii konkurrenterna 
(kontexten) 
Segmenterande 

Det företagsspecifika 

Det specifika har ett alldeles speciellt värde 
för implementeringen av resultaten. Det spe- 
ciiika ger en förstaelse för kundrelationer där 
det specifika företaget, dess specifika perso- 
nal konkret medverkar som verktyg för kun- 

b~rcspruct.sseii. N& duiiil prwrssrn t i l l  sin ,lf!nia iinr dc hcsknvcr sina byresprucessrr. 
natur ar kalalvtisk u d t t  kwidrn som namn- iiar cibsrrakrionsiiivAi u i  residlaten iir Iåc 
ger och prioriterar de faktorer som inverkat 
p% bytet. Detta är mycket viktigt. Utgående 
från att triggern influerar bytesprocessen på 
ett aiideles specielit satt beroende på viken 
sorts trigger det är som ger processen ener- 
gi, blir karaktären p% bytesprocesserna olika. 
Dessa karaktärer kan också beskrivas som 
kundsegment. Kunderna har  själva delat 
in sig i olika segement genom sitt bytesbe- 
teende. De har med sitt beteende visat vad 
som är centralt när kundförhåliandet svalnar 
och byts mot ett annat. Verkligt beteende 
som bas för en segmentering hjälper företa- 

blir implementeringsfasen lättare. ~esulta: 
ten är konkret beskrivna vilket underlättar 
de åtgärder som förutsatts. När kundrelatio- 
nerna är i centrum är aven personalen cen- 
tral. Personalen är ofta den del i företaget 
som har den naturligaste kontakten tiU kun- 
den. När problem uppstårar det en fördelnär 
företagets kunder beskriver problemen. Per- 
sonalen har många gånger lättare att accep- 
tera kundernas åsikter än företagsledning- 
ens. Därför blir program som baserar sig på 
kundernas bytesbeteende lättare att genom- 89 föra för företagsledningen. - 
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Det kundspecifika 
Näx företagen bygger upp kundrelationer ar 
målet att kunderna skall bli mera lojala. M a  
kunder tycker inte om samma kontaktper- 
son, aila kunder vill inte ens ha samma kon- 
taktperson i sin kontakt med företaget utan 
tycker att aspekter som snabbhet i servicen 
ar viktigare (Liljander och Roos 2001). Där- 
för är det mycket viktigt att kunderna speci- 
iikt med sitt beteende visar vad som är viktigt 
för dem för kundrelationerna skail bli stabila. 
Personalen är mycket viktig men aven bran- 
schen och typen av service är viktig. En kund 
är inte samma slags kund gallande all service. 
Nar bien skall repareras kan en kund repre- 
sentera en sorts kunder medan samma kund 
i supermarketen representerar en annan 

Kontextrelaterad information 
Konkurrenterna utgör en mycket viktig del 
av kontexten för alla företag. Företagsleda- 
ren bedömer ofta sin marknad utgående från 
konkurrensläget. Konkurrensläget påverkar 
lönsamheten för de flesta företag och det på- 
verkar aven marknadsföringen. Priset på 
produkterna är ett frekvent använt verktyg i 
hård konkurrens. Många företag blir överdri- 
vet prisfokuserade i svåra konkurrenssitua- 
tioner. Kunderna har en benagenhet att 
tycka att produkterna ar dyra. Det är svårt 
att tyda kundernas uttryck i prisfrågor. När 
konkurrenterna och övriga faktorer i företa- 
gets kontext inkluderas i samma process, 
kommer aven kundernas prisupplevelser att 
kunna ses ur nya synvinklar. Prisupplevel- 
sema diversifieras och prisets betydelse kan 
ses som uttryck för många olika slag av vär- 
deringar. Dyrt och biUigt ar uttryck som kun- 
derna använder på många olika satt beroen- 
de p% faktorer som ålder, branschens mog- 
nad och bekantskapskretsens värderingar. 

Bytesbeteendet som kundgrupperare 
När det företagsspeciiika och det kontext- 
specifika sammanlänkas med det kundspeci- 
fika med hänsyn till beteende blir kunderna i 
företaget indelade i nya grupper. Kundgrup- 
perna baserar sig inte längre påviika produk- 
ter som kunden prefererar, inte heiier på om 
kunden är ung eller gammal. A andra sidan 

90 ingår allt detta även i de nya kundgrupperna. 
Därtill förklarar dynamiken i bytesprocessen 

vad kunderna anser att allra mest ar orsaken 
tiil att kunderna byter. Dynamiken ger också 
svar på vad som eventuellt förhindrar byten 
ibland. Dynamiken visar t.0.m. vilka faktorer 
som gör att kunderna stAller det företag de 
bytt från framför det företag de bytt till. Den 
konfiguration av faktorer i företaget och i 
dess kontext som ligger WJ gmnd för en seg- 
mentering utiirån kundenias bytesbeteende 
ger en tydlig och mångsidig bild av kunder- 
nas verklighet i relation till ett speciellt före- 
tag. Konfigurationen ger därför företaget en 
beskrivande instruktion om hur kunderna 
vill att kundrelationen skall fungera för att 
stanna kvar. Konfigurationen ger också en 
tydhg vaniing om att om inte så sker byter 
kunderna tiii en konkurrent. 

Företagsledaren i marknadsförings- 
funktionen 
Företagsledaren behöver infonnation som 
gör att besluten blir iättare på grund av att 
kopplingen tili organisationen ar klar. I da- 
gens företagsvärld, där konkurrensen är 
hård och förändnngar sker snabbt, måste in- 
formation kunna genereras både snabbt, till- 
förlitligt och kontinuerligt. Kontinuitet i in- 
formationen ger en tiiagpsdirnension i form 
av möjligheten att jämföra resultat, enheter, 
olika säsonger, konkurrenslägen och tid- 
punkter. 

Figur 2 beskriver en marknadsförings- 
funktion som kontinuerligt pågår. Denna 
marknadsföringsfunktion ar grundad i hur 
företagets kunder uppfattar företaget. För 
att företagsledaren skall kunna göra upp 
långtidsplaner för framtida strategier i före- 
taget, behövs kontinuerlig kontakt med kun- 
derna. Dessa kontakter kan ske via bytespro- 
cesskartlaggningar. Bytesprocesskartlagg- 
ningarna inkluderar företagets kontext i 
företagets verksamhet sett ur kundernas 
s y n d e l  baserat på deras verkliga beteende 
i kundrelationen. Därför leder marknadsfö- 
ringsfunktionen tiii att kunden upplever den 
dialog (Roos och Grönroos 2000) med före- 
taget som uppkommer genom att man i före- 
taget tar hansyn tiii de preferenser kunderna 
stäiier för att bli kvar. 

Det ar viktigt att informationen ar ur kun- 
dens synvinkel. Det ar den informationen 
som företaget och företagsledaren behöver 
nar man skail bygga stabila kundrelationer. 
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Korttidsplan 

Dynamisk marknadsförin sfunktion baserad p4 kundernas verkliga 
beteende Qbytesprocesser) för dialog med kunderna 

Figur 2. En dynamisk marknadsföringsfunktion 

Därefter är det företagsledarens uppgift att 
bearbeta informationen utifrån den kunskap 
och information han har om företaget, dess 
strategi, mål och kort- och långtidsplanering. 
Informationen är inget annat an information, 
för att den skall vara värdefull behöver den 
översattas tiii meningsfulla strategier för fö- 
retaget. 

DISKUSSION 
Artikeln är baserad dels på författarens 25 
ånga erfarenhet som företagsledare, dels är 
den sedd ur ett nytt teoretiskt perspektiv. 
Detta perspektiv utgörs av ett bytesprocess- 
perspektiv. Det nya sättet att förankra före- 

tagsverksamheten har tiämpats förutom 
inom livsmedelshandel också i bank och tele- 
kommunikation under åren 1999 och 2000. 
Resultaten har visat sig vara mycket positiva. 
Det långsiktiga och det specifika i undersök- 
ningsmetoden har försett företagsledare 
med ny information, som i en del företag lett 
till organisationsförändringar och i andra tiii 
ändrad fokusering för verksamheten. 

De empiriska studierna har möjligBlort 
jämförelser mellan olika branscher. Denna 
jämförelse har tydliggiort den specifika ka- 
raktär som varje bransch har. Karaktären p i  
branschen ar mycket viktig för utvecklingen 
av kundrelationer. Därför b h  informations- 

9 1 generering en mycket viktig del av företags- 
p 
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ledarens uppgifter. Hur informationen fitts 
blirviktigt när beslut skall fattas. I vissa fall är 
det inte viktigt att informationen baseras p i  
kundernas verkuga beteende, i andra fall är 
det avgörande. 
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