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SAMMANDRAG

Bakgrund:  Synen på kvalitetsutveckling har förändrats genom åren. Förr arbetade
hantverkaren i en naturlig närhet till sin kund och kunde lätt anpassa varje produkt till
de särskilda behov och önskemål som denne hade. Denna närhet försvann dock i och
med att man byggde upp en storskalig industriell masstillverkning, där organisationen
präglades av kontrolltänkande, specialisering och anonymitet. Utvecklingen har gått
vidare och idag bygger de kvalitetsorienterade organisationerna på engagemang och
motivation från personal, kunder och leverantörer. Tillsammans samverkar de för
ständig förbättring av verksamhetens alla delar, vilket leder till resultatet att man får
nöjdare kunder, medarbetare och partners samt ökad effektivitet.

Syfte: Att söka finna ett samband mellan en kundmedvetenhet, som är spridd bland
medarbetarna, och den tillfredsställelse som uppnås bland företagets kunder. Vi vill
också ta reda på hur denna kundmedvetenhet skapas och upprätthålls.

Genomförande: Litteratur till referensramen samlades in genom sökningar i bibliotek, i
egna hyllor samt hos vänner och bekanta. Sju intervjuer har genomförts, samtliga på
plats hos företaget (ABB Coiltech). Vid alla intervjuer, utom en där vi förde egna
minnesanteckningar, användes bandspelare. Vid samtliga intervjuer användes mestadels
öppna frågor. Vi delade också ut ett antal frågeformulär som användes för att få
kommentarer till och bakgrundsinformation om företagets processer och utveckling.

Resultat: Kundmedvetenhet hos de anställda gör att de är mer intresserade av att samla
och föra vidare den värdefulla information de får i kontakten med kunder och andra.
Kundmedvetenhet får också medarbetaren att göra sitt bästa för att tillfredsställa kunden
vilket förhoppningsvis innebär att de gör sitt jobb så noggrant att produktens kvalitet
motsvarar kundens förväntningar.

Vi introducerar begreppet People Integrated Marketing som beskriver en kundstyrd
ledningsstrategi där man strävar efter att öka kundtillfredsställelsen genom att skapa ett
kundmedvetande hos alla medarbetare i företaget. För att man ska lyckas med PIM bör
medarbetarna bland annat ha god information om de andra funktionerna inom
organisationen.

Sökord: Intern marknadsföring, PIM, Kundtillfredsställelse, Kundmedvetande,
Kundnärhet.
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1. Inledning
I den här uppsatsen kommer vi beskriva en affärs- och marknadsföringsstrategi där i

stort sett samtliga medarbetare i ett företag eller en organisation är delaktiga både vid

formuleringen av organisationens mål och vid utförandet av de uppgifter som krävs, en

strategi som sätter kunden i centrum i alla processer eftersom kundens behov hela tiden

görs synliga.

Det som inledningsvis väckte vårt intresse för detta område var McKennas tankar om

kunskaps- och erfarenhetsbaserad marknadsföring, samt hur viktigt det är att alla i

organisationen görs delaktiga i företagets framgångar.

Vi tror att alla som är intresserade av organisationsteori och hur man bäst bedriver

affärsverksamhet kommer att finna något av intresse i denna uppsats. Uppsatsen riktar

sig därmed både direkt till verksamma på ledningsnivå inom företag och organisationer,

samt till andra som på något sätt sysslar med samma frågor, organisationskonsulter,

akademiker, etc.

1.1. Bakgrund

Synen på kvalitetsutveckling har förändrats genom åren. Förr arbetade hantverkaren i en

naturlig närhet till sin kund och kunde lätt anpassa varje produkt till de särskilda behov

och önskemål som denne hade. Denna närhet försvann dock i och med att man byggde

upp en storskalig industriell masstillverkning, där organisationen präglades av

kontrolltänkande, specialisering och anonymitet. Utvecklingen har gått vidare och idag

bygger de kvalitetsorienterade organisationerna på engagemang och motivation från

personal, kunder och leverantörer. Tillsammans samverkar de för ständig förbättring av

verksamhetens alla delar, vilket leder till resultatet att man får nöjdare kunder,

medarbetare och partners samt ökad effektivitet. (SIQs hemsida)

Detta ligger i linje med vad McKenna skriver om 1991 (Relationship Marketing). Han

menar då att utvecklingen inom marknadsföring gick mot uppkomsten av ett nytt

paradigm. Ett nytt sätt att tänka inom marknadsföringen, ett tänkande som inte bygger

på att öka ”volymen” på annonseringskampanjer och liknande för att öka försäljningen,

utan istället en marknadsföring baserad på kunskap och erfarenhet, som han påstod

skulle innebära slutet för den traditionelle marknadsföraren. Företagen kommer istället
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att vara mer styrda av marknaden och för att lyckas måste man tillsammans med kunden

utveckla och anpassa produkten för att möta dennes specifika krav och behov.

Thompson (1998) skriver att förmågan att förstå och inrikta sig mot vad kunder

verkligen värderar är vitalt. Detta på grund av, menar han, att produkter och priser hos

företag i de flesta branscher rör sig närmare och närmare varandra, vilket tvingar

företagsledningen att leta efter nya vägar att differentiera sitt företag på för att behålla

och locka nya kunder.

Vad ligger då bakom denna utveckling? Wellemin (1990) har beskrivit förändringarna i

konkurrenssituationen med hjälp av fyra områden där han anser att omvärlden har eller

håller på att förändras, områdena är förändring på olika marknader, teknologiska

förändringar, ekonomiskt tryck, och förändringar i sociala faktorer och beteende, se

figur 1.

Figur 1: Omvärldsfaktorer i förändring. Källa: Bearbetad från Wellemin, 1990, sid
21.

Med förändringar av olika marknader menar Wellemin (1990) den friare rörligheten av

produkter och tjänster när olika gränser öppnas, standarder i olika länder harmoniseras

och fler och fler handelsavtal skrivs. Detta har skett det senaste decenniet genom

uppkomsten av frihandelszoner som NAFTA och EU, samt en verkan för friare

internationell handel genom WTO. Konkurrensen mellan företagen har därmed förts ut

mer på den internationella och globala marknaden, företagen möts på fler marknader.

Detta friare utbyte innebär både möjligheter och hot för det enskilda företaget, dels är
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det lättare att saluföra sina varor på en större marknad, dels får de också ta emot en ökad

konkurrens av företag som vill ta sig in på deras marknad.

Med teknologiska förändringar pekar Wellemin (1990) på att produkter och tjänster

inom samma segment blir mer och mer likartade och kunderna får allt svårare att se de

teknologiska skillnaderna mellan olika produkter. Därför måste företagen differentiera

sig genom faktorer som inte har med själva produkten att göra. Kunderna väljer den

produkt med det paket som erbjuder de bästa kringtjänsterna. Wellemin pekar också på

det faktum att fler och fler produkter kopplas ihop med andra system hos kunden.

Därför blir tillförlitligheten hos produkterna en viktig fråga, eftersom ett fel i en liten

detalj kan sänka ett helt system.

Det ökande antalet konkurrenter gör också att det ekonomiska trycket blir större på

företagen. Kunderna tolererar inte längre ineffektivitet hos leverantören eftersom detta

leder till ökade kostnader och högre priser. Wellemin (1990) menar att förr kunde

företagen vara säkra på att finna nya kunder om någon bytte leverantör, han pekar på att

idag är konkurrensen hårdare och det är dyrare att finna nya kunder än att behålla de

man redan har. En annan faktor som också den leder till högre priser är dålig

produktkvalitet eftersom kostnader för garantireparationer och för det extralager som

behöver hållas för att kunna reparera och byta ut produkter, tillkommer.

Wellemin (1990) pekar också på det skifte som skett på de flesta marknader, de har gått

ifrån att vara säljarens till att bli köparens marknad. Kunderna har därmed också ändrat

sitt beteende, de söker mer och mer efter valuta för sina pengar, inte bara det billigaste

priset. Att skapa ett stort värde för kunden har blivit det centrala, och de leverantörer

som har byggt upp ett kvalitetsrykte har en klar fördel menar Wellemin.

För att sammanfatta Wellemins budskap om omvärldsförändringarnas inverkan på

företagen, så kan företagen genom att tillhandahålla högre kvalitet på produkter och

tjänster, utöver att sälja mer, också tjäna mer pengar. Dels genom att de kan ta ut högre

priser på grund av det ökade värdet för kunden, och dels genom sänkta kostnader

eftersom produkterna fungerar från början och man får lägre reklamations- och

servicekostnader. Av detta följer också lägre kostnader på grund av att kunderna

återkommer och man slipper de stora kostnaderna för att attrahera nya kunder.



People Integrated Marketing – en kundstyrd ledningsstrategi

Kap 1 Inledning 4

Men det är inte tillräckligt att tillverka produkter eller tillhandahålla tjänster av hög

kvalitet, det krävs att man också gör sig synlig, visar att man existerar och kan skapa ett

ökat värde för kunden. Det är här vi menar att det nya marknadsföringsparadigmet som

McKenna (1991B) talar om kommer in.

I och med den tuffare konkurrens som följer av den friare rörligheten av produkter och

tjänster räcker det inte längre med den traditionella marknadsföringen. Fler aktörer på

marknaden innebär också att det blir mer information för kunden att ta åt sig. Det finns

också fler kanaler för företagen att marknadsföra sig genom; tidningar, direktreklam, tv,

radio, annonspelare, internet, e-post med mera. Därmed blir det också allt svårare för ett

företag att nå fram med sitt budskap till köparna bland all den information som

strömmar fram genom alla dessa kanaler. Därför gäller det att hitta någon annan väg att

nå kunden.

Det nya marknadsföringsparadigmet, baserat på kunskap och erfarenhet, som McKenna

(1991B) talar om innebär att man, istället för den traditionella enkelriktade

masskommunikationen, närmar sig kunden och eftersträvar en tvåvägskommunikation

och närhet med kunden för att ta del av dennes önskemål och lättare uppfylla dem. Förr

försökte företagen att få kunderna att anpassa sig till företagets produkter. Under senare

tid har framgångsrika företag ofta en annan strategi, att anpassa sig till kunderna. En

marknadsföring som är mer orienterad mot att skapa istället för att kontrollera en

marknad. En marknadsföring som enligt McKenna (1991B) är baserad på ständiga

förbättringar, ett processtänkande och erfarenhet, istället för en enkel

marknadsandelstaktik, försäljningsstatistik och engångsföreteelser. Men kanske

viktigast av allt, den drivs av den kunskap och erfarenhet som finns inom

organisationen.

1.2. Problemdiskussion

McKenna beskriver i sin artikel Marketing is Everything (1991A) och sin bok,

Relationship Marketing: Succesful Strategies for the Age of the Customer (1991B),

uppkomsten av en ny syn på företagens sätt att göra affärer. Han skriver att tiden för

marknadsförings- och försäljningsavdelningen som de enda som framför företagens

budskap och säljer dess produkter är förbi, McKenna menar att

marknadsföringstänkande och kundmedvetande måste finnas hos alla inom företaget.
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Enligt Piercy (1995) har det under nittiotalet uppkommit ett förnyat intresse av att

identifiera det som karakteriserar marknadsorientering och dess samband med

kommersiell framgång. I dessa studier har det visat sig att det kritiska momentet för att

kunna genomföra en marknadsorientering är att identifiera olika nivåer av

kundtillfredsställelse och att sprida kunskapen om detta ut i företaget. Enligt Piercy

(1995) är det dock så att det saknas en analys av de problem som finns i och med

implementeringen av fokuseringen på kundtillfredsställelse.

Griffin et al (1995) menar att det dyker upp fler och fler exempel och bevis på att många

företag går bättre och bättre på grund av ökad kundtillfredsställelse, det vill säga att

kunderna är nöjda med företaget. Enligt Griffin et al har forskare funnit starka samband

mellan kundtillfredsställelse och ränta på investerat kapital, marknadsvärde och andra

ekonomiska mått på framgång (Griffin et al, 1995).

Exempel på detta är Anderson et al (1994) som i en studie som omfattar 77 svenska

företag försökt hitta samband mellan kundbaserade mått på framgång, i deras fall

kundtillfredsställelse, och traditionella mått på ekonomisk framgång, till exempel ROI

(Return On Investment) och marknadsandelar. Kundtillfredsställelse definierar de som

”… en övergripande värdering baserad på hela köpet och konsumtionen av en vara eller

tjänst.” (Anderson et al, 1994, sid 54, egen översättning).

Studien visar ett tydligt positivt samband mellan ökad kundtillfredsställelse och ett

företags framgång. En årlig ökning av kundtillfredsställelsen med en punkt på deras

skala gav i undersökningen en ökad vinst med 11,5 % (Anderson et al, 1994, sid 63).

Studien visar dock också att förhållandet mellan hög kundtillfredsställelse och

marknadsandel är negativt, det vill säga att ju högre kundtillfredsställelse företaget har,

desto mindre är dess marknadsandel. Detta förklarar författarna med att ett företag kan

förse en viss nisch av en marknad med produkter och tjänster och göra detta med en hög

kundtillfredsställelse, medan ett företag som har en större del av marknaden har valt att

inte specialisera sig i samma grad, därför har mer heterogena kundgrupper och därmed

också lägre kundtillfredsställelse. (Anderson et al, 1994).

Härmed tycker vi oss kunna fastslå att kundtillfredsställelse är ett krav för att ett företag

ska nå framgång. Piercy pekar dock på problemen vid implementeringen av fokusering
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på kundtillfredsställelse. Vi tror att marknadsföringstänkande och kundmedvetande

bland samtliga medarbetare kan vara en del av lösningen på dessa problem.

1.2.1. Syfte

Syftet med vår studie är att söka finna ett samband mellan en kundmedvetenhet, som är

spridd bland medarbetarna, och den tillfredsställelse som uppnås bland företagets

kunder. Vi vill också ta reda på hur denna kundmedvetenhet skapas och upprätthålls.

1.2.2. Problemfrågor

Syftet kan delas upp i följande delproblem:

• Vilken roll har medarbetarna vid uppfyllandet av kundtillfredsställelse?

• Hur påverkar kundmedvetenhet bland medarbetarna utförandet av deras
uppgifter?

• Hur skapas kundmedvetande?

1.2.3. Avgränsningar

När det gäller vårt fallföretags kunders tillfredsställelse har vi inte haft möjlighet att

själva undersöka denna. Vi har istället fått förlita oss på andrahandsinformation för att

fastslå att en sådan verkligen föreligger.

Den uppmärksamme minns att McKenna pratade om marknadsföringstänkande och

kundfokus hos samtliga anställda. Vi har inte intervjuat personer på varje avdelning,

ekonomi-, personal-, osv. Istället har vi avgränsat den empiriska undersökningen till

dem som vi tror har mest kontakt med kunden och vilkas arbete mest påverkar

slutresultatet som kunden får ta del av.

1.3. Begreppsdefinition

Innebörden av ord och begrepp kan vara något olika i olika sammanhang. Här beskrivs

ett par begrepp som är återkommande i uppsatsen och vilken innebörd de har i denna

kontext.

1.3.1. Kvalitet och kundtillfredsställelse

När företagsledare, konsulter med flera talar om vad som är viktigt i en organisation

nämns ofta begreppet kvalitet. Vad betyder detta begrepp och hur förhåller det sig till

kundtillfredsställelse?
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Barsky (1995) gör följande jämförelse mellan kvalitet, kundservice och

kundtillfredsställelse: ”…kvalitet är ett fint stycke kött; kundservice är att laga till den;

och kundtillfredsställelse är en kund som gillar kvaliteten och servicen tillräckligt

mycket för att komma tillbaka till restaurangen.” (Barsky, sid 7, egen översättning).

Begreppet kvalitet används på två olika sätt, dels kan det vara en rent objektiv

jämförelse av två produkter av samma slag, den ena kan ha högre kvalitet, vara bättre

ihopsatt osv, än den andra. Det är denna typ av kvalitet som Barsky refererar till i

jämförelsen ovan. Enligt internationell standard definieras dock kvalitet som ” Alla

sammantagna egenskaper hos en produkt som ger dess förmåga att tillfredsställa

uttalade eller underförstådda behov.” (ISO 8402 ur Kahn, 1995, s 88). Detta ger ett mer

subjektivt kvalitetsbegrepp som grundar sig på användarens preferenser. Morgan och

Piercy (1998) skriver att man både inom affärsvärlden och i akademiska undersökningar

fokuserar på hur viktigt det är att se kvalitet ur ett kundperspektiv. Kundstyrda

perspektiv ser kvalitet som kundens upplevelse av hela erbjudandet, upplevelsen är i sin

tur en funktion av kundens förväntningar och hur väl dessa uppfylls av den levererade

produkten eller tjänsten (Morgan & Piercy, 1998). Blomqvist m fl (1993) skriver att den

kundupplevda kvaliteten definitionsmässigt innebär att upplevelserna motsvarar

förväntningarna hos kunden.

Vi ser att den senare definitionen hamnar mycket nära vår beskrivning av

kundtillfredsställelse (se kapitel tre), därför är det också kvalitet ur kundens perspektiv

vi menar när vi i fortsättningen nämner begreppet kvalitet i denna uppsats.

1.3.2. Produkt

Att göra en klar distinkt skillnad mellan service- och tillverkningsföretag är enligt Berry

och Parasuraman (1991) inte möjlig i realiteten då det inte finns någon enkel sådan.

Service är nämligen en avgörande, kanske till och med den avgörande, faktorn för

framgång även för tillverkande företag.

Det värde som kunden betalar för när han eller hon köper en produkt består oftast inte

antingen av en fysisk produkt eller av en tjänst, utan av en kombination av båda.

Tillverkningsföretag är helt enkelt också serviceföretag till en viss grad eftersom nästan

alla produkter har både fysiska och icke-fysiska element som ger ett värde för kunden

(Berry och Parasuraman, 1991). I figuren kan vi se att det finns olika grader av det

fysiska och det icke fysiska i en produkt. En värdemedveten kund som ska köpa en bil,
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köper inte bara själva bilen. Han eller hon köper ett transportsystem som kommer att ge

värde för de pengar som det kostar. Bilköparen har antagligen utöver bilmodellen också

bland annat tagit hänsyn till vilka garantier och möjligheter till service som

bilförsäljaren kan erbjuda.

Figur 2: Förhållandet mellan produkter och service. Källa: Berry och
Parasuraman, 1991, sid 9.

De flesta företag befinner sig inom den streckade linjen i figuren ovan. De företag som

befinner sig utanför denna linje kommer säkert att närma sig insidan av den för att öka

värdet på och differentiera sin produkt.

Skillnaden mellan vad som är produkt och service försvinner allt mer. Vad som tidigare

var en distinkt skillnad mellan dem är nu en hybrid mellan dem. ”the servicization of

products and the productization of service.” (McKenna, 1991B, s15). I uppsatsen avser

vi både en fysisk produkt och servicetjänster med ordet produkt.
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1.4. Disposition

Vi har valt att dela upp uppsatsen i sju huvudkapitel varav ni redan läst

inledningskapitlet. De övriga är:

• Metod
Här går vi först igenom vår vetenskapssyn och följer upp med hur vi har
gått tillväga och hur vi valt det företag som är vårt studieobjekt. Även en
diskussion om validitet och reliabilitet förs i metodkapitlet.

• Kundmedvetenhet
Det här kapitlet är vårt första kapitel av två som utgör referensramen i
uppsatsen. Kapitlet är inriktat på kundtillfredsställelse och
kundmedvetenhet.

• Intern marknadsföring
I detta, det andra kapitlet av referensramen tar vi upp interna aspekter av
organisationen, hur man motiverar personalen och förmedlar sitt budskap
till dem. Även ledningens roll i situationen och den interna
kommunikationens roll och betydelse tas upp.

• ABB Coiltech
Här gör vi en presentation av det fallföretag, ABB Coiltech, vi har valt att
studera, samt redogör för data som gör dem till ett bra exempel på ett
framgångsrikt företag med nöjda kunder.

• Resultat och analys
Vi presenterar i detta kapitel vad vi fått fram vid vår undersökning hos
ABB Coiltech. Vi för i detta kapitel även en diskussion om de resultat vi
fått fram.

• Slutsatser
I detta kapitel introducerar vi begreppet People Integrated Marketing
(PIM) och dess innebörd. Vi ger också förslag på ämnen som vi tycker är
intressanta för vidare forskning.
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2. Metod
En grundbult på högskolor och universitet är att all utbildning och forskning ”ska vila

på en vetenskaplig grund”. Det kan ses som en självklarhet, det är inte spekulationer vi

ska ägna oss åt. Men var går gränsen mellan vetenskap och icke-vetenskap? Det är en

fråga som inte är så lätt att svara på, men som är rätt så central vid författandet av en

uppsats. För att ge ett svar på hur vi ser på denna fråga kommer vi att börja detta kapitel

med att ge vårt vetenskapliga synsätt, sedan följer en beskrivning av vårt

tillvägagångssätt och en diskussion om validitet och reliabilitet.

2.1. Vetenskapssyn

Grunden i vår vetenskapssyn är att man med vetenskap avser att söka sanningen, vilken

vi uppfattar som en allmän uppfattning. Problematiken är dock att det ibland är svårt att

dra en gräns för vad som är sant och falskt inom samhällsvetenskapen. Ofta saknar den

de objektiva, exakta och entydiga kriterier som finns inom naturvetenskapen. Sanningen

är helt enkelt inom samhällsvetenskapen i stort beroende på betraktarens uppfattning om

den verklighet han eller hon lever i. Vi anser därför att sanningen är en produkt av hur

man tolkar det man studerar, det vill säga att vi anammar ett mer hermeneutiskt

förhållningssätt.

Vid all vetenskaplig forskning är det viktigt att man vid upprepade försök ska uppnå

samma resultat som man kommit fram till vid det första undersökningstillfället, om

undersökningen görs under samma förutsättningar. Lindholm (ur Greve, 1996) har

formulerat några krav som han anser bör vara uppfyllda i ett vetenskapligt arbete utifrån

ett tolkande synsätt:

• Explicitet: Vilket innebär att förutsättningarna ska klargöras. De
metodologiska utgångspunkter som författaren har ska klargöras och hur
denna har tillämpat desamma. Arbetet ska alltså följa någon sorts
systematik och presenteras på ett sätt att det möjliggör förståelse.
Exempelvis får inte sammanhanget, ur vilken informationen är hämtad, gå
förlorat (Greve, 1996).

• Relevans: Det som utforskas ska vara betydelsefullt. Han menar dock att
det är något som forskaren själv måste kunna avgöra utifrån sina egna
värderingar.

• Expansivitet: De fenomen som studeras ska betraktas på olika sätt,
forskaren ska helt enkelt ständigt bredda och fördjupa analysen. Forskaren
kan exempelvis skaffa sig nya perspektiv och byta mellan dessa för att
uppmärksamma nya saker hos det studerade objektet.
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Möjligheterna att i den här starkt tidsbegränsade studien ständigt bredda och fördjupa

analysen anser vi är begränsade, men vi delar ändå Lindholms uppfattning om vilka

krav man kan ställa på en vetenskaplig undersökning. I synnerhet vad gäller explicitet,

om man ska återkoppla till resonemanget om sanning som fördes tidigare. Två

nyckelord som framkommer här tycker vi är öppenhet och opartiskhet. Det är viktigt att

läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om hur forskaren har gått till väga (Greve,

1996). Med öppenheten avses också att forskarens egna föreställningar och värderingar

redovisas då vi inte kan göra oss helt fria från värderingar och de därmed kan påverka

resultatet.

Med opartiskhet menar vi att inget personligt får avgöra vad man kommer fram till. Om

någon gör om undersökningen på samma sätt som forskaren ska denna också komma

fram till samma resultat. Vem som utför undersökningen ska alltså inte inverka på

resultatet.

2.2. Tillvägagångssätt

För att svara på de frågor vi ställt vid problemformuleringen har vi valt att gå två olika

vägar, dels har vi läst teorier och resultat från andra studier som var och en berör vårt

område på något sätt, dels har vi genomfört en fallstudieliknande undersökning på ett

företag. Undersökningen består till största delen av ett antal intervjuer med anställda på

olika nivåer och egna observationer som gjorts vid de olika tillfällen som vi besökt

företaget. Vi har också delat ut ett frågeformulär till tjugo medarbetare på

verkstadsgolvet för att försöka fånga deras syn på företaget, dess styrning och dess

framgångar.

Den första frågan, om medarbetarnas roll vid uppfyllandet av kundtillfredsställelse,

besvarar vi mestadels utifrån litteraturstudier, medan svaren på frågorna två och tre är

resultat av våra studier på fallföretaget. Vi har sedan, utifrån resultaten från dessa

studier dragit slutsatser. Vi har således haft en blandning av induktiv och deduktiv

studie där de teorier och modeller vi läst dels har lagt grunden för den fallstudie vi

genomfört och dels bidragit till våra slutsatser. Tillvägagångssättet åskådliggörs i figur

3 nedan.
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Figur 3: Tillvägagångssätt. Källa: Egen

För att nå avsett resultat har vi valt en mestadels kvalitativ metod vad gäller

behandlingen av olika källor. Detta eftersom vårt syfte inte är, eller ens skulle kunna

vara, att fastslå den enda rätta sättet att driva en organisation, utan att beskriva ett

möjligt handlingsmönster för att lyckas bli ett välfungerande, kundinriktat företag.

2.3. Validitet

Det går inte att exakt definiera och mäta hur relevant det urval av material man gjort är.

Det gäller hela tiden att bedöma om det man valt är relevant för det problem man avser

att undersöka. Nedan presenterar vi vad vi har utgått ifrån vid våra val av litteratur,

företag och respondenter.

2.3.1. Val av litteratur

Som riktlinjer för urvalet av litteratur hade vi: relevans för vår studie, gärna känd och

ofta citerad författare och helst stödd av empiriska undersökningar. Många av de

författare som vi tagit med är praktiserande konsulter och en del av deras studier är inte

alltid väl statistiskt underbyggda utan mer en beskrivning av de erfarenheter de inhämtat

från sina uppdrag. Vi tycker dock att även deras observationer kan ge relevanta

synpunkter till vår studie. Även om det inte alltid är lätt att avgöra om en författare är

tillräckligt känd och accepterad tror vi att vi har skapat en bra validitet i vår

litteraturstudie.

Våra egna tankarMcKenna

Empirisk studie

Resultat

Andra teorier
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2.3.2. Val av företag

Vid valet av företag hade vi följande kriterier:

• Det skulle vara ett producerande företag, det vill säga inget renodlat
tjänsteföretag.

• Det skulle ha ca 150-200 anställda.

• Det skulle ha något som tydde på att det var kundinriktat.

Det första kriteriet tyckte vi var nödvändigt eftersom tillverkningsföretag oftast har en

tydligare uppdelad organisationsstruktur och det är också troligen i dessa företag som

behovet av ett nytt marknadstänkande är som störst. I renodlade tjänsteföretag, som ofta

är av yngre datum, är ofta uppdelningen av uppgifter inte lika klar, vilket också bidrar

till att marknadstänkandet redan är mer spritt i företaget. Genom att då välja ett

tillverkningsföretag blir troligen vår studie mer lättillgänglig för de som har störst

användning för den.

Intervallet 150-200 anställda innebär att företaget är tillräckligt stort för att ha en tydlig

uppdelning i olika avdelningar, men ändå inte är för stort för att kunna överblicka och

beskriva dess processer. Det tredje kriteriet är nödvändigt eftersom kundmedvetenheten

ligger till grund för hela uppsatsen.

Valet föll på ABB Coiltech AB i Söderköping, de utvecklar, tillverkar och säljer

produkter för luftbehandling, vad detta innebär förklarar vi i en senare beskrivning av

företaget. Medeltalet anställda 1998 var 210 personer, samtliga i Söderköping. (ABB

Coiltechs årsredovisning, 1998)

Därmed var två krav uppfyllda. Det tredje och viktigaste kriteriet uppfyller ABB

Coiltech genom att de 1997 vann Utmärkelsen Svensk Kvalitet. För att tydliggöra vad

detta innebär tänker vi ge en kort beskrivning av kriterierna för utmärkelsen och

organisationen som varje år delar ut den, Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ.

SIQ är ett s k industriforskningsinstitut. Verksamheten regleras i ett avtal mellan

Intressentföreningen Kvalitetsutveckling och staten. Staten representeras av Nutek.

(SIQs hemsida). SIQ har i uppdrag att "stimulera och bidra till en positiv

kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället" samt att "vara ett samlande,

pådrivande och resursskapande organ för den nationella utvecklingen inom
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kvalitetsområdet och verka för ett effektivt svenskt deltagande i internationellt

samarbete". (SIQs hemsida)

Så här skriver SIQ själva om Utmärkelsen Svensk Kvalitet: ” Utmärkelsen Svensk

Kvalitet är ett verktyg med vars hjälp en organisation kan beskriva och analysera sin

verksamhet i syfte att identifiera styrkor och förbättringsmöjligheter. Utmärkelsen

bygger på principerna för offensiv kvalitetsutveckling och stimulerar till ständiga

förbättringar med nöjdare kunder, medarbetare och ägare som mål.”. (SIQs hemsida)

SIQs kvalitetsfilosofi baseras på tretton grundläggande värderingar som kännetecknar

en framgångsrik organisation. De som framstår som mest relevanta för vår studie är:

• Kundorientering

• Allas delaktighet

• Processorientering

• Samverkan

Den jury som fäller avgörandet vid valet av mottagare av priset är en blandning av ett

stort antal chefer, konsulter och andra med kompetens inom området.

Det var alltså på grundval av dessa faktorer som ABB Coiltech valdes som studieobjekt

för vår undersökning.

2.3.3. Val av respondenter

Vi har gjort två besök på ABB Coiltech. Vid det första besöket intervjuade vi Peter

Hjern, controller med mera på ABB Coiltech. Detta möte skedde för att få en bättre

inblick i hur företaget är organiserat. Innan besöket hade vi också tagit del av företagets

årsredovisning samt en del marknadsföringsmaterial i vilket ingick en broschyr som

man låtit trycka efter att ha erhållit Utmärkelsen Svensk Kvalitet. I den fanns bland

annat en del citat från juryns bedömning av företaget. Vi hade också tagit del av

företagets organisationsschema.

Tillsammans med Peter Hjern valde vi också ut vilka personer på företaget som skulle

vara lämpliga att intervjua. Vi ville intervjua försäljningschefen, en säljare, en

medarbetare från verkstadsgolvet och någon ansvarig för de anställdas vidareutveckling.

Vi ville också dela ut ett frågeformulär bland verkstadsarbetarna. Eftersom företaget är

uppdelat i två divisioner fick vi dubbelt upp, vi har intervjuat två försäljningschefer, två

säljare, en produktionschef och en medarbetare i produktionen.
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Vad gäller urvalet av respondenter för att svara på vårt frågeformulär kunde detta inte

ske helt slumpmässigt eftersom samtliga anställda inte har möjlighet att tillgodogöra sig

och svara på de frågor som vi ställer. Därför fick urvalet göras av medarbetare på

företaget.

2.4. Reliabilitet

De frågor vi ställt i frågeformulär och intervjuer är till största delen baserade på ämnen

ur våra teorikapitel. En del av frågorna är dock sådana som vi själva trott oss kunna ha

nytta av när det gäller att analysera och sammanställa vårt resultat.

2.4.1. Intervjuunderlag och frågeformulär

För att locka till samtal och för att få ut så mycket information som möjligt, men ändå

inte leda respondenten, använde vi oss mestadels av öppna frågor i våra

intervjuunderlag, strukturerade frågor användes för bakgrundsinformation om företaget.

Intervjuerna kan sägas vara halvformella, vi använde oss av en intervjuguide som såg

olika ut för respektive respondent, en del frågor var dock gemensamma.

Intervjuguiderna följdes inte slaviskt utan användes som ett stöd för samtalet. Vi ställde

också en del frågor som inte fanns i intervjuguiden men som dök upp under samtalets

gång. På detta vis kan man anpassa frågorna lite efter respondenten samt låta denne

fördjupa sig om området är intressant.

Vid mötet med Peter Hjern använde vi oss av penna och papper för att minnas vad han

sagt. Bandspelare kändes överflödig då detta möte endast var avsett som en introduktion

till företaget och dess anställda. Vid samtliga övriga intervjuer användes dock

bandspelare för att vi senare skulle kunna strukturera, analysera och citera korrekt.

Användningen av bandspelare gjorde också att vi förhoppningsvis kunde undvika de

felaktiga tolkningar som lätt kan uppstå när man endast använder sig av

anteckningsblock, det gjorde också att samtalen flöt smidigt utan irriterande stopp.

Även i frågeformuläret använder vi mestadels öppna frågor. De öppna frågorna ger

respondenten möjlighet att själv uttrycka det svar han tycker är bäst. Av tjugo utdelade

formulär fick vi tillbaka femton stycken. Svaren i frågeformulären har inte använts för

några statistiska analyser, utan för att få kommentarer till och bakgrundsinformation om

företagets processer och utveckling.

Intervjuunderlag och frågeformulär finns med som bilagor sist i uppsatsen.
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2.5. Metodkritik

Vi har valt att presentera resultatet från vår undersökning vid ABB Coiltech i samband

med vår analys. Eftersom intervjuerna har genomförts med så löst strukturerade frågor

hade en utskrift av intervjuerna blivit svår att följa. Detta innebär dock också att läsaren

går miste om möjligheten att bilda sig en egen uppfattning utifrån respondenternas svar.
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3. Kundmedvetenhet
Som nämnts tidigare tror vi att marknadsföringstänkande och kundmedvetande

bland samtliga medarbetare utgör en viktig del i skapandet av en framgångsrik

organisation med nöjda kunder och medarbetare.

I detta kapitel beskriver vi först kundtillfredsställelse och dess samband med ett

företags framgång. Vi behandlar också begreppet ”värde” samt hur detta skapas

genom olika processer i företaget. Kapitlet innehåller också anledningar till

varför företag ibland misslyckas med att arbeta med kundens bästa i sinnet.

Kapitlet avslutas med en redogörelse för hur ett företag kan ta reda på hur de

uppfattas av sina kunder.

3.1. Kundtillfredsställelse

Bhote (1996) anser att det är förvånansvärt att det fortfarande på ledningsnivå i

företagen finns en sådan tro på priset som det som är i kundens fokus. Bhote menar att

det dagens kunder är intresserade av är värdet av produkten som helhet, inte endast

priset på varan eller tjänsten. De vill alltså ha valuta för det de betalar. Det betyder att

det är den totala kostnaden av produkt och service som blir allt mer viktig. Detta

inkluderar även de kostnader som uppstår när leveranser inte sker i tid eller när den

support kunden behöver för att kunna använda produkten inte är tillräcklig.

Bhote menar också att många företag stirrar sig blinda på att hålla en hög kvalitet utan

att se vilken betydelse det har för kunden. Även om man håller en kvalitetsnivå på

hundra procent, noll fel, är det inte tillräckligt om man inte har det i förhållande till

maximal kundtillfredsställelse och kundlojalitet samtidigt som inkomsterna är goda för

företaget. (Bhote, 1996)

Idag och i framtiden kommer framgångsrika företag, enligt McKenna (1991B), att utgå

från marknadens krav (market driven) och inte försöka styra marknaden genom

marknadsföring och reklam (marketing driven). Det gamla marknadsföringstänkandet -

där man får en idé, gör en traditionell marknadsundersökning, utvecklar produkten,

testar marknaden och till slut släpper sin produkt på marknaden – är för långsam i det

marknadsdrivna klimatet menar McKenna (1991B). Han menar att den framgångsrika

marknadsföringen istället kommer att vara baserad på den kunskap och erfarenhet som

existerar i organisationen och kallar detta för den kunskaps- och erfarenhetsbaserade
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marknadsföringen. Lägg märke till att McKenna i sin definition av kunskaps- och

erfarenhetsbaserad marknadsföring innefattar hela sättet att göra affärer, jämför

engelskans marketing, och inte bara reklam och försäljning av produkterna som man lätt

associerar till när ordet marknadsföring nämns.

Kunskapsbaserad marknadsföring kräver att man i företaget behärskar ett flertal

områden: teknologin inom vilken man konkurrerar; medvetenhet om konkurrenter; om

kunder; om ny teknologi som kan förändra branschen; om den egna organisationen,

kapacitet, och sätt att göra affärer. Beväpnad med dessa kunskaper kan företaget utöva

kunskapsbaserad marknadsföring på tre sätt: att integrera kunden i utvecklingen av

produkten för att försäkra sig om att produkten inte bara passar kundens behov, utan

också dess strategi; att skapa nischtänkande för att använda sig av företagets kunskap

om marknader och marknadskanaler för att finna segment av marknaden som företaget

kan ”äga”; samt att utveckla infrastrukturen av underleverantörer, återförsäljare,

partners och användare vars förhållanden kan hjälpa företaget att upprätthålla sitt rykte

och tekniska spetskompetens. (McKenna, 1991B)

I erfarenhetsbaserad marknadsföring betonas interaktivitet, kontakt med kunden och

kreativitet. Man umgås med kunder, övervakar konkurrenter och utvecklar ett system

för feedback och analys som omvandlar denna information om marknad och

konkurrenter till en viktig bas för nya produkter. Samtidigt övervakar och utvärderar

företaget sin egen teknologi och ställning, exempelvis med hjälp av balanced scorecard

eller benchmarking, samt samarbetar med andra företag för att skapa ömsesidigt

fördelaktiga system och lösningar. Dessa nära kontakter - med kunder, konkurrenter,

interna och externa teknologier - ger företaget de erfarenheter de behöver för att

investera i marknadsutveckling och för att ta noga övervägda risker. (McKenna, 1991B)

McKenna (1991B) menar att företagen visserligen kan arbeta utifrån det traditionella

marknadsföringskonceptet, men att det i den marknadsdrivna situationen kommer att

innebära att de måste anställa fler och fler marknadsförare och säljare, det vill säga

kasta iväg en mängd resurser på att få nya eller behålla befintliga kunder. Han ser inte

detta som den rätta lösningen, utan menar att den nya marknadsföringen, i form av ovan

nämnda kunskapsbaserad och erfarenhetsbaserad marknadsföring, är en bättre metod för

att framföra ett företags budskap. Dessa öppnar en väg för företaget att integrera kunden

i organisationen och därmed skapa ett förhållande mellan kunden och företaget.
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Både Bhote och McKenna beskriver vikten av kundtillfredsställelse, även om McKenna

inte nämner ordet så är tanken om att tillfredsställa kunden central i hans teorier.

3.2. Sambandet mellan kundtillfredsställelse och framgång

Som vi tidigare skrivit är det som förenar olika managementteorier en strävan efter

kundtillfredsställelse. Om kundtillfredsställelse skriver Piercy (1995) att ”…om vi ska

förstå kundtillfredsställelse måste vi först förstå våra kunders förväntningar och hur de

uppfattar leveransen av produkt eller tjänst och sedan om denna uppfattning motsvarar

deras förväntningar eller inte.” (egen översättning, sid 26).

Doyle (1995) menar att även när man mäter ett företags framgång är

kundtillfredsställelse och kundlojalitet de bästa måtten. Vinster är inget bra mått på

framgång eftersom siffror lätt kan manipuleras. Doyle menar också att en kortsiktig

vinst oftast innebär en mindre chans för långsiktig konkurrenskraft på marknaden. Det

är väldigt lätt att höja vinsten kortsiktigt genom att sluta investera, dra ner på forskning,

utveckling och marknadsföring och höja priserna, detta leder dock på lång sikt

förmodligen till en förlorad position på marknaden.

Ett annat vanligt mått på framgång är företagets marknadsandel, även här uppstår

problem menar Doyle (1995), detta på grund av svårigheten att definiera en relevant

marknad. Storleken på marknadsandelar beror till stor del också på vilken strategi

företagsledningen valt. Det finns också alltid en möjlighet att öka sina marknadsandelar

genom uppköp, vilket Doyle anser endast leder till en kortvarig framgång om det inte

finns några verkliga fördelar och vinster med sammanslagningen. Marknadsandelar kan

också vara ärvda och beror då mer på bra strategiska beslut som togs för länge sedan än

på beslut som tas nu. (Doyle, 1995)

Doyle (1995) anser att de bästa måtten på ett företags framgång är de som fås direkt från

kunderna, kundtillfredsställelse och kundlojalitet. Nöjda kunder kommer tillbaka och

detta bygger basen för framtida marknadsandelar och vinster. Huvuduppgiften för

ledningen är därför att fokusera på de aktiviteter som skapar tillfredsställelse och

lojalitet: att leverera hög kvalitet till ett konkurrensmässigt pris. Doyle menar att man

ska fokusera på de processer som skapar värde för kunden, detta menar han innebär

effektiva och produktiva operationella processer, bra service till kunder och innovation,

en vilja att förbättra företaget och dess produkter.
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Förhållandet mellan kundtillfredsställelse och lojalitet, och därmed också företagets

framgång, har dock visat sig ha olika karaktär beroende på graden av den upplevda eller

verkliga konkurrensen inom den aktuella branschen (Jones och Sasser, ur Blomqvist et

al, 1999). I en bransch med en hög konkurrens räcker det inte med att kunden är nöjd,

Jones och Sasser använder en femgradig skala där nöjd motsvarar en fyra (Blomqvist et

al, 1999). Kunden måste helt enkelt vara mycket nöjd, en femma på skalan, för att han

eller hon ska förbli lojal emot sin leverantör. I en bransch där konkurrensen är mindre

menar de att man istället kan tala om en basnivå. Det vill säga att tillfredsställelsen

måste upp till en viss nivå för att kunden ska vara lojal (två eller tre på den femgradiga

skalan), men att en ökning av tillfredsställelsen i sig inte medför någon ökad lojalitet.

Det finns helt enkelt en brytpunkt i vilken ytterligare investeringar för att uppnå

kundtillfredsställelse inte längre leder till en motsvarande förbättring av kundrelationens

lojalitet och lönsamhet. Därför, menar Blomqvist et al (1999), måste företaget skapa sig

en klar bild av vad som skapar lojalitet i den bransch man opererar inom samt i den

egna kundbasen.

3.3. Värdeskapandet

Bhote (1996) och Doyle (1995) talar om att kunden är intresserad av det totala värdet på

en produkt eller tjänst (se ovan). Detta är något som de flesta författare av modern

managementlitteratur är överens om, se till exempel Blomqvist et al (1999), Woodruff

& Gardial (1996). Men vad innebär begreppet värde ur kundens synvinkel? Blomqvist

et al (1999) menar att värde är ett mångdimensionellt begrepp. I detta sammanhang

använder de sig dock av följande definition av värde: ”Värdeskapande innebär att i

samverkan med kund (och utifrån en process- och systemsyn) optimera det direkta och

indirekta värde som skapas i relationen.” (Blomqvist et al, 1999, sid 18).

Blomqvist et al (1999) menar att det är två slag av värde som skapas. Det mer

traditionella och direkta värde som bestäms av de åtaganden och erbjudanden som man

ger kunden i utbyte mot ersättningar och egna åtaganden. Men även indirekta värden i

form av gemensam inlärning och utveckling samt mera ”emotionella värden”,

exempelvis den trygghet som finns av att man har en pålitlig affärspartner.

”Värdeskapande handlar lika mycket om att göra rätt saker som att göra saker rätt.”

(Hansson et al, 1997, sid 35). Hansson et al syftar visserligen på kunskapsföretag och
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menar att dessa skapar värde för kunden och sig själv genom att säkra att de och kunden

löser rätt problem. Vi tycker att detta också är en tanke som är applicerbar på en mer

generell nivå, inte bara för kunskapsföretag, utan mer eller mindre för alla företag. Ett

företag måste kontrollera att kundens uttalade problem eller behov verkligen är det som

kunden tror, samt finna en lösning på detta, eller ta reda på det verkliga problemet eller

behovet och istället finna en lösning på detta.

Enligt Blomqvist et al (1999) bygger värdeskapandet på att man skapar och bevarar en

bra samstämmighet mellan leverantörens och kundens processer, att kunden kan utnyttja

alla de resurser som leverantörerna har att tillhandahålla. Detta innebär att man

positionerar sig rätt i det totala värdeskapande system som kunden är en del av, det vill

säga att företaget levererar just den pusselbit i den totala processen som företaget är bäst

på. Blomqvist et al pekar också på vikten av förnyelse och innovation: ”Företag med

förmåga att ständigt omvärdera och omdefiniera sina processer för att kunna erbjuda

kunden nya möjligheter till värdeskapande stärker sin konkurrenskraft.” (Blomqvist et

al, 1999, sid 18).

Thompson (1998) menar att företagen idag söker efter vägar att inkorporera ett

kundfokus i sina affärssystem och dagliga verksamhet. Han säger att kundservice blir

viktigare och viktigare i företagens strategier, i samband med detta fokuseras mer på de

processer som direkt rör kunden, såsom exempelvis ordermottagning och fakturering.

Genom att förstå hur kunden uppfattar värde i varje situation där kunden möter

företagets representanter kan företaget sedan använda denna information för att leverera

maximalt värde i samtliga processer och därigenom också differentiera sig gentemot

sina konkurrenter. Thompson beskriver denna strategi som ”… competing and

differentiating a business by delivering ideal, customer-defined value at each interaction

with its targeted customers.” (Thompson, 1998, sid 18).

Det första steget i strategin, säger Thompson (1998), innebär att segmentera sina kunder

och se vilka som kan erbjudas högst värde. Det innebär också att söka finna grupper

med liknande värderingar men som ännu inte är kunder. Thompson nämner nyare

hjälpmedel som datasökningar för att finna dessa grupper. Företaget kan sedan

skräddarsy processer som tilltalar det utvalda segmentet. På så vis kan man också rikta

sin marknadsföring på ett bättre sätt samt ge den ett mer effektivt innehåll.
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Det andra steget innebär att ta reda på vad varje kundsegment egentligen vill ha ut av

företagets produkter och tjänster och också vilka faktorer det är som styr kundernas

köpbeteende. Det gäller för kundtillfredsställelseundersökningar att de mäter sådant som

är relevant för köpbeteendet och också att varje faktor tillmäts rätt grad av viktighet.

Detta steg innebär alltså att först hitta rätt faktorer och sedan placera dem på en skala

efter i vilken grad de styr köpbeteende. Thompson (1998) ger följande exempel på skala

(sid 19, egen översättning):

• Grundbehov (basic needs): Faktorer som måste finnas och som, om de inte
finns, orsakar att kunder söker nya leverantörer.

• Dragplåster (attractor needs): Faktorer som differentierar företagets
erbjudande gentemot andra. De saker som gör att kunderna väljer ett
företag framför ett annat.

• Tillfredsställare (satisfier needs): Faktorer ”that put smiles on faces” och
höga betyg på kundtillfredsställelseundersökningar, men som inte påverkar
köpbeteendet vare sig de finns eller inte.

Grupperingen av faktorerna gör det lättare att se vilka processer i företaget som skapar

värde för kunden och därför är värda att investera i. Det blir också tydligt vilka av de

processer som utförs som kanske kan minskas eller göras helt överflödiga och tas bort.

Grundbehoven menar Thompson är ett krav för att bli vald på marknaden, men att göra

en maximal prestation inom dessa områden ger oftast ingen ökad marknadsandel eller

vinst, han nämner som exempel att svara i telefonen: svarar du bara inom rimlig tid

finns det ingen anledning att investera för att exempelvis alltid svara efter max två

signaler, det innebär inga extra kunder. Svarar du däremot inte överhuvudtaget är det

inte troligt att du lyckas behålla några kunder, om du har några.

Dragplåstren, anser Thompson, är de processer där företaget har en chans att skapa ett

verkligt värde för sina kunder. Det är om ett företag lyckas utföra dessa processer på ett

bra sätt och därmed utföra en tjänst till minsta möjliga totala kostnad för kunden som

det finns anledning för presumtiva kunder att välja just detta.

Thompson anser inte heller att Tillfredsställare är något att satsa på. Han menar att

visserligen ger dessa tjänster glada leenden och höga betyg i kundundersökningar, men

om de inte utförs innebär detta inte att kunderna byter leverantör. Vi tror dock att

tillsammans med väl utförda dragplåster, ger dessa faktorer inte bara leenden, utan även

större möjligheter att bli ihågkommen nästa gång kunden behöver samma vara eller



People Integrated Marketing – en kundstyrd ledningsstrategi

Kap 3 Kundmedvetenhet 23

tjänst. Vi stöder oss här också på Kahns beskrivning av vad hon kallar spontantjänster:

”Service som inte syns eller beskrivs någonstans utan är en produkt av omtanke,

inlevelseförmåga och servicevilja hos medarbetarna. Kostar oftast inget extra men kan

vara den detalj som krävs för att kunden ska minnas företaget och återvända. I hög grad

en värdeskapande tjänst.” (Kahn, sid 72, 1995). Kahn säger också: ”Välj rätt

värdeökande tjänster och behärska dem till fullo eftersom det är när de är perfekta eller

inte fungerar som de märks. Glöm inte att också utveckla bastjänsten.” (Kahn, sid 72,

1995). Med detta menar hon ungefär: satsa på det du är bra på, men glöm inte att ingen

process är färdigutvecklad.

Det tredje steget vid implementeringen av den kundfokuserade strategi Thompson talar

om, är att utveckla en strategisk vision av de specifika processer, kunskaper och

infrastruktur företaget behöver för att försäkra sig om att kunna leverera de

kunddefinierade produkterna, med högsta möjliga värde för kunden. Detta ökar effektivt

företagets möjligheter att leva upp till vad man lovar. (Thompson, 1998)

3.4. Viktiga processer

Thompson menar att sättet att använda den strategi som beskrivits ovan, att först

segmentera kundunderlaget, sedan definiera faktorer som styr köpbeteende och till sist,

bygga upp en organisationsstruktur som säkrar bästa möjliga utförande av dessa

faktorer, blir olika för olika företag eftersom deras marknader skiljer sig åt, men att det

finns ett gemensamt för alla: ”Företag kan dra till sig och behålla kunder om dess

affärsstrategi identifierar och sedan uppfyller kundens vision av högsta möjliga värde i

de viktigaste interaktionerna.” (Thompson, 1998, sid 20, egen översättning). Han säger

också att eftersom kundernas förväntningar hela tiden förändras är det viktigt för

företagen att, i sina ledningssystem, implementera en process som hela tiden övervakar

och snabbt svarar på nya faktorer som kan styra köpbeteendet hos både nuvarande och

potentiella kunder.

Blomqvist et al (1999) menar att för att kunna skapa värde för kunden är tillgänglighet

och interaktivitet de nycklar som behöver behärskas av företaget. Dessa faktorer är

beroende av varandra och bidrar till olika dimensioner i kundrelationen. Blomqvist et al

beskriver en trappa, se figur 4, mellan kunden och det egna företaget som man måste ta

sig uppför för att nå kundnärhet. På det första trappsteget finns tillgängligheten, man



People Integrated Marketing – en kundstyrd ledningsstrategi

Kap 3 Kundmedvetenhet 24

måste ha närvaro på marknaden och vara lätt och smidig att göra affärer med. Detta

räcker dock inte, utan samspelet, interaktiviteten, med kunden måste fungera. Genom att

bjuda in kunden till dialog och samverkan skapar man förutsättningar för ett

värdeskapande, vilket är den tredje dimensionen i arbetet med att skapa kundnärhet.

(Blomqvist et al, 1999)

Figur 4: Kundnärhetens tre dimensioner. Källa: Blomqvist et al, 1999, sid 19

3.4.1. Tillgänglighet

Tillgänglighet behövs eftersom att det i dagens marknadsdrivna situation oftast är

kunden som har störst möjlighet att välja vem han vill göra affärer med. Leverantören

måste därför verka för att ge en så tydlig information som möjligt och att skapa ett

större värde för kunden än sina konkurrenter i hela processen.

Tillgänglighet handlar inte bara om öppettider och att svara i telefonen inom tre

signaler, skriver Blomqvist et al (1999). Den börjar redan med att man har en stark

närvaro på marknaden, en närvaro som bestäms av hur styrkan och tydligheten i hur

varumärket upplevs av befintliga och potentiella kunder. Är man inte tillgänglig när

kunden väljer leverantör, då finns man inte. Därför, menar Blomqvist et al (1999), är

tillgängligheten nyckeln som möjliggör en vidare utveckling av relationerna.

Kunder är ofta väldigt känsliga på den tid som det tar att få respons enligt Wellemin

(1990). Tiden det tar mellan att kunden indikerat ett intresse för en vara, exempelvis

genom att gå in i en affär, eller att ringa eller skriva till en leverantör, och till dess att

någon svarar på denna ”intresseanmälan” påverkar kunderna. Wellemin menar att

kunder ofta är mer känsliga för hur lång tid det tar att få en första respons, än för hur

lång tid hela affärsprocessen tar, från respons till leverans.

3.4.2. Interaktivitet

”Interaktivitet innebär att du genom väl utvecklade mötesplatser står i ständig

förbindelse med befintliga och potentiella kunder.” (Blomqvist et al, 1999, sid 16) De

säger att interaktivitet kan låta som ett mantra av den nuvarande informationsåldern, och

Värdeskapande

Interaktivitet

Tillgänglighet
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håller också med om att det är just det det är. Genom de interaktiva medierna har

möjligheterna för tvåvägskommunikation tänjts ordentligt, men de påpekar att

interaktivitet också innefattar de mer traditionella formerna av utbyte mellan företaget

och dess kunder, det är inte bara genom den nya informationstekniken som

interaktiviteten skapas.

Erbjudandet man ger kunden ska, enligt Kahn (1995), passa kunden till ett pris som

uppfattas som konkurrenskraftigt. Produkten, anser hon också, ska även om det är en

standardprodukt, uppfattas som särskilt anpassad för kundens speciella behov. Detta

menar hon kan uppnås genom att ställa frågor vid beställningen. Paketet blir på så vis

”specialdesignat” och det blir samtidigt mindre risk för klagomål och större chans till

återkomst.

Tillsammans bildar de tre stegen i trappan (figur 4 ovan) kundnärhet. Enligt Blomqvist

et al (1999) finns ingen standardiserad definition på kundnärhet då det finns många

olika sätt att vara nära kunden. En del kunder arbetar gärna med en nära relation, andra

vill bara träffas när det är absolut nödvändigt. De menar vidare att kundnärhet inte

heller är något man kan köpa eller sälja, utan att det är en konsekvent attityd och ett

kontinuerligt beteende för att kunna arbeta kunddrivet, det är något som kräver

tillgänglighet, interaktivitet och värdeskapande i alla led i organisationen.

Ett kundnära företag ligger nära kunden både fysiskt och mentalt enligt Blomqvist et al

(1999). De påpekar också att avstånd är ett relativt begrepp, nära är inte alltid nära, och

att det är leverantören som bär ansvaret men kunden som bestämmer avståndet. De

menar att kundnärhet inte går att bestämma genom att mäta det fysiska eller mentala

avståndet utan bestäms av det ömsesidiga värdet, det vill säga lönsamheten i relationen.

Det är inte bara bristen, eller totala avsaknaden, av kundnärhet som kan vara ett

problem. Vissa företag försöker ibland arbeta närmare sina kunder än vad kunderna är

beredda ställa upp på och upplevs då lätt som obekväma och irriterande av kunden

(Blomqvist et al, 1999).

3.4.3. Standardisering

För att kunna upprätthålla hög kvalitet och en kundtillfredsställelse kan och bör man,

enligt Wellemin (1990), inom en del områden använda standardiseringar. Exempelvis

bör kvaliteten på produkten eller tjänsten som företaget levererar hålla en jämn nivå,
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eftersom tillförlitlighet sannolikt kommer att vara det viktigaste kravet från kunden och

därmed också påverkar hur nöjda de blir med köpet av produkten eller tjänsten. Oftast

är det lättare att sätta en standard för en fysisk produkt än för en tjänst.

Missnöje med leveranstiden, säger Wellemin (1990), är en orsak till att många kunder

söker alternativa leverantörer. Om man kalkylerar med hur mycket det kostar att

attrahera en ny kund för den man förlorar framgår det med största sannolikhet att detta

är ett område som kräver en hel del uppmärksamhet från ledningsnivå enligt Wellemin.

Detta är nämligen ett område där man kan göra kunden nöjd utan att öka sina kostnader

enormt mycket.

Därför bör, enligt Wellemin (1990), även leveranstiden standardiseras, men poängterar

att det finns flera olika aspekter som man måste överväga eller ta hänsyn till. Först och

främst är det naturligtvis den faktiska tiden det tar att leverera en produkt och hur den är

jämfört med den förväntade (lovade) leveranstiden. Han menar också att leveranstiden

från en gång till en annan är av stor betydelse. Detta främst för att kunden ska kunna

planera sin verksamhet effektivt. Kunden kan också vara intresserad av att veta hur lång

leveranstid det är om han har specifika önskemål, exempelvis en icke standardiserad

produkt som måste tillverkas efter kundens önskemål. Oavsett vilken aspekt man berör

anser Wellemin att man bör ha i åtanke att kunden kan bli besvärad även när man

levererar produkten tidigare än förväntat (överenskommet), han kanske exempelvis inte

har tillräckligt med förvaringsplats eller tillgänglig personal vid tillfället. Det kan ju

vara så att kunden försöker att arbeta med ett Just-In-Time system och till och med är

villig att betala extra för att få varorna exakt i tid.

Det anses ibland att ett bra tillfälle för ett företag att visa sig kundinriktat är när man

tagit emot ett klagomål och att ett lyckat ingripande också resulterar i starkare

kundlojalitet och ett positivt rykte för leverantören. Andersson (ur Kahn, 1995) skriver

att flera studier visar att ett professionellt agerande från en tjänsteleverantör inte bara

kan rädda en affär efter att problem uppstått, utan det kan också vända det misslyckade

till något positivt, att kunden blir nöjdare än han eller hon var tidigare. Wiersema (1997)

skriver att det otvivelaktigt är bra om felaktigheter rättas till snabbt och korrekt. De som

har gjort missen får en mjuklandning och företaget kan ibland skaffa sig gott rykte för

snabba åtgärder. Men han skriver också att de företag som svarar för felfria leveranser

mer eller mindre osynligt, visserligen inte ger upphov till goda historier av den typen –
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däremot slipper de att lägga ned en massa tid, pengar och energi på att städa upp efter

att ha ställt till det för sig och kunden. Han tillägger: ”Och i längden vänder sig

kunderna instinktivt till de företag som gör minsta antalet missar.” (Wiersema, 1997, sid

28).

3.5. Försäljningsprocessen

Hansson et al (1997) har utvecklat en behovstrappa för kunskapsköparen. Denna trappa

är, med några modifieringar, även applicerbar på kunder i en mer generell mening. Med

hjälp av denna modell blir det också enklare att identifiera de viktigaste processerna i

företagets verksamhet. Kunden är till en början längst ned på trappan och är omedveten

om de eventuella hot och möjligheter som han står inför (Hansson et al, 1997). Det är

inte förrän kunden når steg två eller kanske till och med steg tre som denne inser att det

kan uppstå problem eller känner ett behov av något som skulle kunna underlätta

tillvaron. De kunder som finns på de nedre trappstegen är alltså de potentiella kunderna,

vilka är passiva och inte själva söker den information som finns. De kan dock påverkas

av omvärldsfaktorer och informationsflödet som finns runt omkring dem.

Figur 5: Kundens behovstrappa. Källa: Egen bearbetning utifrån kunskapsköparens
behovstrappa, Hansson et al, 1997, sid 33.

Företagets möjlighet att skapa ett värde för de potentiella kunderna i stegen 1, 2 och 3,

se figur 5, är att informera dem om sina produkter och vilket värde de skulle kunna ge

för kunden. Kundvärdet startar redan i de signaler som kunden får från de eventuella
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leverantörerna menar Hansson et al (1997). Den information som kunden tagit del av

analyseras och kunden försöker sedan att definiera sitt problem och eventuella behov

(steg 4). I detta steg kan värde skapas genom att den eventuelle leverantören tidigare har

förmedlat bra information som är lätt att analysera. Vid ett enklare inköp klarar ofta

kunderna att själva bestämma vilken lösning som är bäst för dem (steg 5) och väljer

sedan en leverantör och genomför köpet (steg 6 och 7). Det enda leverantören då kan

göra för att skapa ytterligare värde för kunden är att leverera en tillförlitlig produkt som

motsvarar kundens specifikationer. Är det dock fråga om ett mer komplicerat inköp där

flera olika alternativ på lösning finns möjlighet för leverantören att skapa värde för

kunden även i steg 5, genom att tillsammans med kunden diskutera och analysera

dennes behov. För leverantören gäller det att förstå kunden och dess behov och att

utifrån det tala ett språk som kunden förstår.

Enligt Wiersema (1997) är det så att många kunder faktiskt inte vet vad ”bästa resultat”

kan innebära för dem. Han menar att leverantören ska ta reda på vilket som är det bästa

resultatet för kunden och sedan styra honom mot det. Ett enkelt men åskådliggörande

exempel kan vara en kund som kommer för att köpa en spade. Vilken spade han

behöver beror på vad han ska ha den till, hur stort hål han eventuellt ska gräva. Enligt

Wiersema ska man här ta reda på vad kunden ska göra och erbjuda honom det alternativ

som ger mest värde för honom, både nu och på längre sikt. Kanske är det så att det finns

en annan lösning på kundens problem som gör att han inte behöver köpa en spade.

Det gäller alltså att lyssna noga på vad kunden säger. Och när man lyssnar gäller det att

försöka att sätta sig in i kundens perspektiv för att förstå vad som ligger bakom ett

uttalat behov eller problem. Wiersema (1997) menar att kunderna inte alltid kan

beskriva sina verkliga problem, då de ofta inte känner till dem. Han menar att man då

måste lyssna på tystnaden, det vill säga de behov kunderna inte kan uttrycka och kanske

inte vet att de har. Enligt Wiersema är det i sådana fall enda sättet att få svar på frågan

om det verkliga problemet. Genom detta förfarande har leverantören stora möjligheter

att skapa stora värden för kunden genom att den optimala lösningen erhålls vid första

försöket och genom att man kan undvika onödiga utgifter för felaktiga produkter,

oförutsedda implementeringsproblem och andra kostnader som kan uppstå om köpet

inte är väl genomtänkt.
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3.6. Varför misslyckas företag med att implementera kundstyrning?

Enligt Bhote (1996) finns det ett flertal företag som inte tar tillräckligt stor hänsyn till

kunden och nämner några olika anledningar till varför de inte gör det. Han menar att

företagens policy, processer och regler är utformade av anledningar som ofta bygger på

kontroll och auktoritet. Dessa ska dessutom hållas och följas fast de har lite eller ingen

betydelse för, eller kanske till och med skapar missnöje hos kunden. Det kan också vara

så att de medarbetare som kommer i kontakt med kunderna inte har tillräckliga

befogenheter för att kunna hjälpa eller gå kunden till mötes. Bhote skriver också att

alltför ofta är en produkt tillverkad efter vad chefer eller ingenjörer anser och säger vara

det bästa, istället för att man har lyssnat på vad kunden vill ha. Bhote menar att i många

fall anser chefer och ingenjörer att de själva vet bäst vad kunden behöver.

Enligt Wiersema (1997) är det nog idag svårt att finna ett företag som inte med stolthet

säger sig vara kundorienterat, kundfokuserat eller rent av kunddrivet. Han menar dock

att alltför många företag som tror sig vara något av ovanstående i verkligheten inte är

detta. Exempelvis nämner Wiersema företagets VD som kanske tror att han har fullgjort

sin uppgift genom att ge en kund sitt direktkopplade telefonnummer. I ett annat företag

tror cheferna att de vet allt de behöver veta om sina kunder då de har gjort

marknadsundersökningar eller frågat ut olika kundpaneler. I ytterligare ett annat företag

klappar direktörerna varandra berömmande på axeln när de har investerat i hurtiga

reklambudskap och kampanjer för att engagera de anställda.

Parasuraman, Zeithaml och Berry (ur Grönroos, 1996) har funnit fem olika möjliga

källor till kvalitetsproblem i ett tjänsteföretags planering och agerande. Dessa källor

kallar de för gap och de har valt att kalla sin modell för gapanalys. Vi tycker inte att

modellen endast behöver begränsas till tjänsteföretag utan mycket väl också kan

appliceras på tillverkande företag. De flesta är också överens om att det inte längre går

att tala om renodlade tillverkningsföretag (se vår begreppsdefinition). Till varje

tillverkad produkt följer ett allt större antal kringtjänster.

Modellen går ut på eliminera de gap som finns i organisationen genom styrning och

planering av verksamheten. Om inte detta görs menar de att det finns en risk att den

upplevda kvaliteten kommer att bli sämre än vad som är avsett eller kanske rent av

upplevas som direkt dålig. De fem gapen (problemkällorna) som författarna funnit är de

följande (Parasuraman et al, ur Grönroos, 1996):
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1. Kundernas förväntningar och ledningens uppfattning om dessa. Detta gap
menar de är en följd av att man gjort dåliga eller inga undersökningar alls
om vilka behov kunden har.

2. Ledningens uppfattning om kundernas förväntningar och specifikationer
för tjänstekvalitet. Detsamma gäller för produktkvalitet. Detta gap blir ett
kvalitetsproblem om de negativa aspekterna i punkt ett gäller eller om
företagsledningen i sig är dålig

3. Specifikationer som gäller tjänstekvaliteten och tjänsteproduktionen. Även
här är det lätta att dra en parallell till produktkvalitet. Om inte
organisationen kan fås att arbeta enhetligt med de givna specifikationerna
kan det leda till sänkt kvalitet.

4. Tjänsteproduktion och extern kommunikation. Skulle den externa
kommunikationen, exempelvis reklam, skapa förväntningar hos kunden
som inte lever upp till de som han eller hon möter i den verkliga
(tjänste)produktionen leder det till kvalitetsmässiga problem. Detsamma
gäller naturligtvis för varuproduktion.

5. Förväntad tjänst och upplevd tjänst (läs tjänst/produkt). Denna punkt utgör
enligt Grönroos summan av de fyra andra gapen. Det är också lätt att se
sambandet med kundtillfredsställelse.

Masiello (1988) menar också att företagen ofta inte har fokuserat på de rätta åtgärderna

och lösningarna när man utformat sina management-system. Traditionellt har, menar

han, varje funktionsenhet blivit belönad för att göra just de saker som skapar problemet.

Produktionslinjer har traditionellt belönats för att producera så mycket som möjligt till

en så liten kostnad som möjligt, ofta utan hänsyn till vad kunden behöver, säger

Masiello. Han nämner även försäljningsavdelningen som belönas för att sälja

produkten, inte att för att han eller hon förstår kundens situation och hjälper till att

leverera den produkt som han eller hon behöver mest. Även ingenjörerna har enligt

Masiello (1988) fått sina belöningar utifrån fel kriterier. Ofta har de nämligen belönats

för att göra en Mercedes (högkvalitativ produkt) fast kunderna faktiskt bara vill ha en

Opel (en produkt som fyller deras behov).

Bhote nämner ett par anledningar till varför en del företag inte tar tillräckligt stor

hänsyn till kunders tillfredsställelse (Bhote, 1996, sid 22):

• De har ganska liten kunskap om att det som egentligen är det primära för
en leverantör är att skapa en nöjd kund som återkommer och är lojal.

• De tror att de bedriver sin verksamhet för att tillverka produkter eller
utföra tjänster. De förstår sällan att de faktiskt är i affärsvärlden för att göra
kunder nöjda, lojala och återkommande kunder.
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Bhote (1996) skriver också om ”The 99-percent syndrome.” I den industriella kulturen

finns enligt honom tankar om att noll fel är en utopisk dröm. På grund av detta har det

enligt Bhote uppkommit en situation där många tänker att nittionio procent är

tillräckligt bra. Som en följd av det har många företag accepterat en felmarginal runt en

procent. Bhote menar att det är något vi inte skulle acceptera i våra personliga liv.

När kvalitetsupplevelsen är lägre än den förväntade så finns det en risk att kunden söker

sig till en annan leverantör nästa gång och att imagen av företaget hos andra blir sämre

genom ”word-of-moutheffekter”. Därför måste företaget visa sig vara pålitligt redan vid

första leveransen av en tjänst. Blomqvist et al påpekar också att även indirekta fördelar

uppkommer när ett företag visar sig pålitligt, genom att kunden inte ställer extra höga

krav som kompensation vid nästa transaktion. (Blomqvist et al, 1993)

3.7. Kundundersökningar

Hur vet man att de satsningar man gjort är lyckade? En nöjdare kund torde vara en bra

indikator. Brooksbank (1991) skriver också att flera studier visar att användningen av

formella kundundersökningar ofta associeras med högpresterande företag (higher

performers). Bara detta är väl en anledning för att börja göra undersökningar om

kundernas uppfattning om företaget och dess produkter. Kahn (1995) har angivit ett

antal skäl till varför det är viktigt att mäta kunders kvalitetsupplevelse:

• De ger bättre underlag för strategiska beslut.

• De motiverar medarbetare att arbeta med rätt saker. Det som mäts brys om.

• De kan engagera medarbetare i kvalitetsprocessen.

• De ger underlag för kundkommunikation. Om man förmedlar resultaten
kan en viktig dialog inledas.

• De ger underlag för rationaliseringar. Kan man dra ner på något som inte
uppskattas ändå?

Sammantaget ger detta nöjdare kunder och bättre lönsamhet. Man får dock inte glömma

att det gäller att mäta rätt saker i kundundersökningar. En kund kan exempelvis vara

jättenöjd med hur rent man har i fabriken, men inte köpa fler produkter på grund av det.

Thompson (1998) skriver att kundtillfredsställelseundersökningar och investeringar i

”service delivery infrastructure” ger dålig avkastning om de inte har stark anknytning

till vad kunderna värderar högt, och som styr deras köpbeteende och lojalitet. ”New

standards are being dynamically established of what constitutes ”value” in the minds of
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customers, requiring equally dynamic methods to monitor and maintain an alignment

between what customers value and what the business can deliver.” (Thompson, 1998,

sid 18).

Enligt ovan måste de interna måtten spegla värdet som kunden lägger på respektive

kriterium. Vid kundundersökningar bör, enligt Wellemin (1990), tonvikten därför ligga

på vad kunden uppfattar som sitt problem och behov samt hur han uppfattar företaget i

jämförelse med de konkurrenter som finns. Det är därmed viktigt att företaget har en bra

kommunikation med sina kunder. Den mest direkta och interaktiva metoden menar

Wellemin (1990) är att ta fram och utvärdera feedback från medarbetarna. Det negativa

med denna metod menar han är att informationen blir filtrerad av medarbetarna och

därför kanske inte helt representerar kundernas åsikter.

Bitner et al (1994) skriver att tidigare undersökningar har visat att egna medarbetare

som har kontakt med kunderna är bra källor för att ta reda på kundernas attityder

gentemot företaget. De vill dock varna för att bara lita på egna medarbetare när det

gäller kundattityder. Även om medarbetarna rapporterar om samma kategorier som

kunderna själva, är antalet incidenter i respektive kategori inte desamma. De menar

också att i branscher där kundmöten sker mindre rutinmässigt än i exempelvis

restaurang, flyg eller hotellbranschen, minskar medarbetarnas möjligheter att korrekt

avgöra vad kunden önskar och om denne är nöjd eller missnöjd efter leverans eller

utförande.

Den näst mest direkta metoden, enligt Wellemin (1990) är att ha en formaliserad

undersökning (exempelvis en enkät) av kunderna eller ett urval av kunderna. Han menar

att kunder mer och mer är intresserade av att kommunicera med sina leverantörer om

sina känslor och uppfattningar om den support som de får, detta speciellt om de vet att

svaren blir seriöst utvärderade.

Det gäller alltså, som även Wellemin (1990) uttrycker det, att lyssna noga på vad

kunden säger. Och när man lyssnar gäller det att försöka att sätta sig in i kundens

perspektiv för att förstå vad som ligger bakom en synpunkt eller ett klagomål. Wellemin

(1990) påpekar också att det är minst lika viktigt, och ibland även mer användbart, att ta

reda på varför före detta kunder inte längre köper företagets produkter eller tjänster.

Oftast klagar inte kunderna innan de helt plötsligt byter leverantör. Wellemin menar att
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det är viktigt att fastställa vilka delar av företagets processer som inte har motsvarat ex-

kundens förväntningar eftersom detta visar var företaget måste sätta in

förbättringsåtgärder.

Thompson (1998) menar att effekterna av en kvalitetshöjning inom en bransch även

påverkar andra branscher, ju fler faktorer företagen kommer på att mäta, desto mer höjer

de kundernas förväntningar på produkter och tjänster, både inom den egna och andra

branscher som samma kund berörs av. Thompson nämner som exempel att för en

person som flyger med ett flygbolag som erbjuder ”platinum service” ökar också dennes

förväntningar på hotell och hyrbilsbolag, men även på tjänster som inte har med

varandra att göra.

3.8. Sammanfattning

Vi har i detta kapitel beskrivit kundtillfredsställelse och visat på sambandet mellan

kundtillfredsställelse och framgång. Kundtillfredsställelse skapas genom att först

definiera de processer som är värdeskapande för kunden, sedan utarbeta en strategi och

företagsstruktur som gör det möjligt att leverera maximalt värde för kunden. Eftersom

varje process genomförs av medarbetarna i företaget spelar de en avgörande roll för hur

kunden ska uppleva företagets bemötande. Blomqvist et al skriver om tillgänglighet och

interaktivitet som grundkrav för denna strategi och struktur. McKenna, Thompson och

Blomqvist et al talar om vikten av att specialisera sig och därmed också differentiera sig

från sina konkurrenter. Med denna strategi blir det enklare att bygga upp långsiktiga

relationer till leverantörer och kunder. Detta ger möjlighet till ett ömsesidigt utnyttjande

av varandras kunskaper och erfarenheter vilket utgör grunden för vidareutveckling av

produkter och tjänster för att skapa ännu större värden för företagets kunder.

Blomqvist et al (1999) sammanfattar marknadsföring som en kamp om tillgången till

kundens hjärna och hjärta. Med att få tillgång till dess hjärna menar de att få tillgång till

en stor del av kundens tankar och med tillgång till hjärtat menar de att kunden känner

positivt för företaget. De menar alltså att det är viktigt att veta vad kunden vill ha och

förväntar sig, samt att få kunden att känna tillit till företaget.
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4. Intern Marknadsföring
I kapitlet om kundtillfredsställelse tog vi upp medarbetarnas betydelse för den

externa kundens tillfredsställelse. I detta kapitel tar vi upp faktorer som påverkar

medarbetarna i arbetet mot den externa kunden, det vill säga hur man påverkar

och motiverar medarbetarna, vilken roll ledningen i organisationen har i det

arbetet, samt den interna kommunikationens betydelse.

Vid sidan av den traditionella marknadsstrategin, som riktar sig mot nyckelsegmenten

på den externa marknaden, måste man beakta den interna marknadsföringen (Piercy

1995). Intern marknadsföring avser, enligt Gummesson (1995), att skapa relationer

mellan ledning, anställda och mellan olika funktioner. Han menar vidare att indirekt blir

den därmed också ett stöd till medarbetarnas relation med de externa kunderna. Om

personer i organisationen inte samarbetar och hjälper varandra kan den externa

marknadsföringen bli ineffektiv (Gummesson, 1995; Piercy, 1995).

Enligt McKenna (1991B) kan ett företag liknas vid en kedja där de olika funktionerna i

företaget är länkade till varandra och där kunden är den sista länken. Han menar att ett

företag är inte starkare än sin svagaste länk, ignoreras en länk bryts kedjan och den

slutliga produkten som levereras till kunden blir sämre, det vill säga uppfyller inte

kundens förväntningar (se figur 6). Ett företag kan därför inte bara fokusera sig på en

funktion (länk) i taget, utan måste se helheten och få de olika funktionerna att arbeta

mot samma mål, kundtillfredsställelse.

Figur 6: Företaget som en kedja. Källa: Egen
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4.1. Påverka de interna kunderna

På den externa marknaden uppkommer kundtillfredsställelse bland annat om den

produkt man levererar uppfyller kundens förväntningar och krav. Piercy (1995) menar

att det finns en direkt spegelbild av denna situation internt, på den interna marknaden i

företaget. Dock är det inte själva konsumtionen och uppfattningen av produkten som

ligger till grund för den interna kundtillfredsställelsen, det vill säga medarbetarnas

tillfredsställelse, utan snarare är det den bedömning eller uppfattning om den externa

kunden som medarbetare inom företaget har, och om dessa förväntningar möts eller

inte, som är huvudfrågan för intern kundtillfredsställelse. ”When customers ’disappoint’

employees by their adverse reactions or even complaints, this is likely to affect their

future behaviour and their ’comfort factors’ inside the company.” (Piercy, 1995, sid 26)

Om vi gör en koppling till det föregående kapitlet, pekade vi där på vikten av

kundtillfredsställelse. Enligt Piercy finns det alltså ett samband mellan den externa

kundtillfredsställelse och den interna kundtillfredsställelsen. Om den externa kunden

visar missnöje, kan det påverka medarbetarna negativt, vilken i sin tur negativt kan

påverka den kvalitet som företaget har på sina produkter. Bästa sättet att förebygga

något sådant menar vi är att leva upp till den externa kundens förväntningar, något som

i hög grad påverkas av personalens arbete.

Ledningen måste alltså implementera ett kundmedvetande hos medarbetarna.

Gummesson (1995) menar att personalen kan ses som en intern marknad vilken man

måste nå på ett effektivt sätt för att förbereda dem för de kontakter de kommer att ha

med de externa kunderna. Ett liknande synsätt förs fram av Piercy (1995) och Masiello

(1988), som båda menar att man kan se den interna marknadsföringen som ”produkten”

vars innehåll är att förändra attityden hos medarbetarna gentemot den externa kunden.

Även Grönroos (ur Arndt & Friman, 1983) talar om intern marknadsföring som en

viktig del för att påverka sina medarbetare i en önskad riktning. Delsyftet för att uppnå

den externa effekten är alltså, för företagsledningen, att med den interna

marknadsföringen sälja ett budskap till sina medarbetare, det kan vara att sprida den så

kallade affärsidén eller den önskade företagskulturen. Enligt Grönroos (ur Arndt &

Friman, 1983) är det övergripande målet för den interna marknadsföringen att företaget

ska kunna:
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• Attrahera lämpliga medarbetare

• Hålla kvar desamma

• Styra och motivera de anställda till ett bra arbete

Den interna marknadsföringen påverkar alltså hur medarbetarna kommer att agera utåt i

den interaktiva marknadsföringen. Medarbetarna påverkar företagets kvalitetsbild och

om kunden kan tänkas köpa företagets produkter även i fortsättningen. Därmed blir den

interna marknadsföringen, och hur väl man lyckas med den, en viktig faktor för

framgång. Att lyckas innebär alltså att motivera och att få medarbetarna att arbeta med

kunden i fokus.

Att den interna marknadsföringen är av vikt kan ses som självklart. Piercy (1995) menar

dock att det finns allt för många exempel på företag där negativa resultat har kommit

som en följd av en dålig förankring hos medarbetarna vid strategiförändringarna.

Företag där ingen, vid implementeringen, talar om för medarbetarna vad som sker och

hur förändringarna kommer att påverka dem och deras arbete, än mindre involverat dem

för att göra det hela effektivt. Enligt undersökningar, som gjordes på åttiotalet i USA, är

75-95 procent av de anställda i ett företag omedvetna om vem företagets kunder

verkligen är och hur deras jobb påverkar kunden (Masiello, 1988). Även om siffrorna

kanske har sjunkit det senaste decenniet är vetskapen om det en klar signal om att det är

något som bör beaktas.

Många ledare i organisationer har också dragit sig för att avsätta resurser till att förändra

attityden hos medarbetarna, då man ser den interna marknadsföringen som en kostnad

och en process som tar för mycket av organisationens resurser i anspråk. Då den externa

marknadsföringen kan bli ineffektiv, om inte medarbetarna är medvetna om vad de

tillför kunden, är det dock på sätt och vis att bita sig själv i svansen. Istället bör man,

menar Piercy (1995), kalkylera vilka resurser som måste tas i anspråk och krävs för att

varje individ ska förstå förändringen.

4.2. Interaktiv intern marknadsföring

Syftet med den interna marknadsföringen är alltså att öka medarbetarens medvetande

om kunden och sin egen roll i den värdeskapande processen, men också att öka

medarbetarens välbefinnande i sin roll så att han kan känna sitt ansvar gentemot kunden.

För att uppnå detta menar Piercy (1995) att den kommunikation ledningen ska ha med
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medarbetarna inte bara bör vara de traditionella presentationerna av planer och visioner.

Istället bör man lägga större vikt vid utbildning, kundbesök, kundbaserade incitament

och spridning av information i den kundbaserade organisationen.

Gummesson (1995) för ett liknande resonemang där även han menar att den

traditionella interna marknadsföringen har visat sig vara otillräcklig. Denna måste

kompletteras eller bytas ut mot en intern marknadsföring som bygger på interaktivitet.

Den mer interaktiva formen har också blivit allt vanligare bland företagen genom så

kallade ”kick-offs”, utbildning och bättre interna kommunikationssystem.

Här följer två exempel, hämtade från Gummesson (1995), som belyser den interaktiva

formen av intern marknadsföring på två skilda sätt. Det första ur en mer personlig

interaktionsform och den andra genom ett kanske något udda sätt att utbilda

medarbetarna i organisationen.

Det första exemplet kommer från ett av Ericssons affärsområden, Components, som

tillverkar elektroniska komponenter av strategisk betydelse vid tillverkning av

telefonstationer och kontorsväxlar. De skulle ändra sin strategi genom att från tidigare

enbart ha levererat inom koncernen och varit utan konkurrens till att hävda sig i

konkurrens med andra tillverkare. För detta krävdes ett förändrat synsätt och

kulturförändringar inom organisationen.

De granskade olika möjligheter att nå ut till personalen, och fastnade för att göra en

skrift som förklarade den nya situationen för personalen. Erfarenhetsmässigt vet man

dock att det inte bara går att distribuera en sådan skrift till medarbetarna utan vidare. Ett

medelande i form av en sådan skrift, ett videoband eller liknande kan inte bära sig självt

och ersätta den personliga interaktionen, den blir troligtvis inte läst av alla och kan

dessutom lätt missförstås (Gummesson, 1995).

Ledningen i ett företag måste alltid, och i synnerhet vid intern marknadsföring, visa sitt

engagemang (Gummesson, 1995). I detta fall gällde det alltså för VD:n och resten av

ledningen att visa att man verkligen stod bakom den förändring man ville genomdriva.

Det mest effektiva sättet torde vara att de personligen möter sin personal och förklarar

förändringarna och varför de sker. Problematiken var i exemplet att man hade 2 000

anställda i tre olika städer. Att samla alla anställda på en gång skulle inta vara möjligt.

Ledningen valde istället att åka runt till de olika platserna och träffade medarbetarna
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som deltog i ett halvdagsprogram gruppvis (i varje grupp var det ett fyrtiotal anställda).

Under dessa program gick ledningen igenom och kommenterade internskriften vilket

följdes av grupparbeten och diskussion. Skriften i sig delades inte ut förrän efter

genomgången, och erhölls då som en sorts dokumentation. Det hela avslutades med

lunch eller middag med VD, eller kaffe och tårta om det var skiftarbetande nattskift.

Totalt krävdes femtiosex framträdanden av VD:n och ledningsgruppen.

Det andra exemplet visar en interaktivitet som inte bygger på personlig kontakt på

samma sätt. Det kommer ifrån Karlshamns Oljefabriker som hade ändrat inriktning från

att vara en intern monopolleverantör till att verka på den öppna marknaden med ökad

konkurrens som följd. I samma skede hade man också genomfört en förändring av

organisationen och hade problem med att nå ut till medarbetarna med det önskade

budskapet.

Deras metod för att lösa sitt problem kan verka lite ovanlig, men visad sig vara en

lyckad och effektiv lösning. De gav helt enkelt alla medarbetare i organisationen en

variant av det omtyckta frågespelet Trivial Pursuit. Av spelets 2 000 vanliga

allmänbildade frågor hade man bytt ut 500 stycken mot rena kunskapsfrågor om

Karlshamns Oljefabriker, och även en del frågor som anknöt till hembygden.

Som sagt visade det sig vara en lyckad lösning, faktum är att det blev en succé.

Avsikten var att de anställda skulle spela spelet under julen, det vill säga på sin fritid,

vilket de också gjorde. Kunskapen om företaget nådde därmed inte bara de anställda,

utan också deras familj och vänner. Från företagets sida uppnådde man alltså även en

extern effekt. Även om det inte kanske var till potentiella köpare av företagets

produkter, så gav det information till människor i medarbetarnas omgivning, en kunskap

om företaget och dess produkter.

Ledningen lyckades således att föra ut sitt budskap och öka medarbetarnas kunskaper

om företaget efter de organisationsförändringar som skett. Detta på ett relativt

kostnadseffektivt sätt som uppskattades av de anställda.

Det finns inga universella metoder för hur man bäst bedriver den interna

marknadsföringen i ett företag. Det är inte säkert att metoderna ifrån dessa exempel

skulle fungera i en annan organisation, men de åskådliggör ändå vikten av interaktion
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vid marknadsföringen internt i organisationen samt betydelsen av ledningens roll i

densamma (vilken diskuteras utförligare i  kapitlet nedan).

4.3. Ledningens roll på den interna marknaden

I början av kapitlet redogjorde vi för synen på den interna marknadsföringen som en

”produkt”. I en situation där det finns behov av att genomföra förändringar i

organisationen kan man se det som att ledningen måste sälja produkten till de anställda,

vilka därmed kan betecknas som kunderna man vill nå. Med det synsättet torde det vara

logiskt att VD:n och ledningen därmed måste engagera sig för att sälja sin produkt till

sina kunder. Som vid andra förhandlingar och affärsuppgörelser kräver det att man

möter sin kund interaktivt. ”Den interna kunden är, om inte en kung, i alla fall en prins”

(Bhote, 1996, sid 19, egen översättning, jämför eng ”customer is king”).

Vi anser alltså att ledningen måste engagera sig även på den interna marknaden och

möta medarbetarna för att kunna sälja sina strategier och mål till dem. Om vi

återkopplar till exemplet om Ericsson som vi tog upp tidigare. Så krävdes det alltså att

VD och ledning gjorde totalt femtiosex framträdanden i sina möten med medarbetarna i

organisationen. Enligt Gummesson (1995) skulle säkert de flesta VD:ar hävda att de

inte hade tid med något sådant. Det finns bland annat en attityd hos ledningen i många

organisationer om att marknadsplaner och strategier kommer att sälja sig själva till de

som är i behov av den kunskapen (Morgan och Piercy, 1991). Som vi ser det är dock

intern marknadsföring något som VD och ledning i ett företag måste kunna ta sig tid till

för att man ska kunna motivera sina anställda. ”Det räcker exempelvis inte att ställa upp

rimliga normer och mål för alla funktioner i organisationen, de måste också spridas till

alla medarbetare i organisationen” (Wellemin, 1990, sid 66, egen översättning). Morgan

och Piercy (1991) menar att det är lika naivt att tro att strategin skulle kunna sälja sig

själv, som att anta att ens produkter kommer sälja sig självt till kunden om vi gör dem

bra.

Wellemin (1990) menar att det är viktigt att ledningens engagemang tydligt synliggörs

för medarbetarna inom företaget. Han menar då att det inte är ord och fraser från

ledningen som behövs, utan att det är vad de gör som är av betydelse. När medarbetarna

märker att ledningen inte verkar bry sig så mycket om dem, inte tillskriver deras

prestationer någon större betydelse, då försvinner den naturliga viljan hos medarbetaren
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att göra ett bra jobb. Vid en sådan situation medför det att kvalitetsnivån, som en följd

av den minskade viljan till att göra ett bra jobb, sjunker. Enligt Wellemin (1990) har det

i undersökningar visat sig att avsaknaden från ledningens sida att uppmärksamma

medarbetarnas prestation, är en av de viktigaste faktorerna till att kvalitetsnivån på

produkten sjunker.

På frågan hur man får sina kunder att vara lojala menar McKenna (1991B) att man

måste etablera en relation med sina kunder. Med detta menar han inte att VD:n ska

skaka hand med alla kunder. Relationen, menar McKenna, är något som skapas genom

erfarenhet. De erfarenheter någon har och skaffar sig om motparten ligger till grund för

hur denne uppfattas, vilket i sin tur är basen för den relation som parterna har. Om vi

kopplar till synen om att medarbetarna är kunder på en intern marknad innebär det att

VD:n och ledningen även bör upprätthålla en relation till medarbetarna, vilket inte sker

genom enkelriktade uttalanden som Wellemin (1990) menade bara är ord och fraser. För

att kunna upprätthålla en relation till de anställda krävs det en kommunikation med

dem, precis som med kunden.

4.4. Den interna kommunikationen

Den externa kommunikationen med kunden är viktig, men man måste samtidigt vara

säker på att man kan klara av att leverera den kvalitet som utlovas till kunden

(Wellemin, 1990). För att kunna klara av att uppnå detta krävs det att även den interna

kommunikationen fungerar. Intern kommunikation innebär inte bara att förstå varandras

uppgifter enligt Wellemin (1990). Den interna kommunikationen måste också användas

för att bygga upp ett förtroende för varandra inom hela företaget, exempelvis att de

normer och mål som sätts upp är rimliga och uppnås, samt att de blir utvärderade och

om det är nödvändigt förändrade. Detta menar Wellemin (1990) bygger upp ett

förtroende inom organisationen som i sin tur medför en större kommunikation bland

medarbetarna då de vet att deras åsikter kan leda till åtgärder och resultat.

Masiello (1988) menar att syftet med den interna marknadsföringen är att den interna

kommunikationen ska bli bättre och att varje funktion ska veta vad de andra

funktionerna gör och kräver för resurser. Genom att ha en intern kommunikation och

kunskap om de andra funktionernas roll i organisationen kan organisationen arbeta mer

som en helhet. Organisationen blir då bättre på att identifiera och svara på de hot och
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möjligheter som uppkommer, vilket i sin tur leder till att den också blir bättre på att

differentiera sig från konkurrenterna och att attrahera kunderna. Genom att få de

funktionella avdelningarna att arbeta mer som en enhet menar Masiello (1988) helt

enkelt att kraften kan läggas på kundens behov istället för att lösa interna konflikter. Det

blir också lättare för de anställda att se sin roll och företagets strategi, förstå de andra

avdelningarnas funktion och sambanden dem emellan. Masiello (1988) menar vidare att

det också blir en sorts spiraleffekt genom att det blir lättare att identifiera och utveckla

system som hjälper till att arbeta in marknadsplaner i alla nivåer och funktioner och

därigenom utveckla ett system i vilken information om behov hos kunder och

möjligheter på marknaden framförs varifrån de än må komma. Därmed blir det också

lättare att utveckla en plan för att arbeta in en marknadsföringstaktik i alla avdelningar

(Masiello, 1988).

På den externa marknaden har konkurrensen utvecklats mot att bli mer mellan olika

nätverk än mellan enskilda företag. Det vinnande företaget blir då det företag som har

det bästa nätverket enligt Kotler (ur Doyle, 1995). En parallell tycker vi här kan dras till

den interna sidan av organisationen om man kopplar till Wellemin och Masiello ovan.

Den interna marknaden i organisationen kan som vi ser det liknas vid ett nätverk som

behöver vara så bra som möjligt för att företaget ska kunna bli en vinnare i den externa

konkurrensen. För att kunna skapa och bibehålla ett bra fungerande nätverk behövs

också en bra och fungerande kommunikation inom densamma så att man är ajour med

vad som händer inom organisationen och organisationens produkter.

Bitner et als (1994) studier visar att många av de tillfällen då kunden anses ha blivit

väldigt nöjd är då medarbetaren använt sig av egna kunskaper och erfarenheter för att

tillmötesgå kunden. De visar också att många tillfällen då medarbetaren inte kan lösa ett

fall av kundmissnöje beror på att det saknas möjligheter att anpassa systemet för

kundens behov. Bitner et al hävdar att denna situation ofta uppstår på grund av att

medarbetarna har för lite kunskap om systemet, eller oförmåga att logiskt förklara

problemet för kunden, tungrodda byråkratiska system eller avsaknad av behörighet att

utföra ett visst moment. Med den interna kommunikationen kan man arbeta bort en del

av dessa problem.

Även om det klart och tydligt finns ett behov av en öppen kommunikation inom

organisationen är det så att det i alltför många företag inte planeras in tillräckligt med
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tid för att man ska kunna hinna förstå varandras problem (Wellemin, 1990). Han menar

att om medarbetarna i de olika funktionerna i företaget kan förstå varandras problem, då

kan vi också uppnå en intern kundtillfredsställelse. För att kunna uppnå total kvalitet

(total quality) gentemot den externa kunden menar han att vi först måste nå en intern

kundtillfredsställelse. ” Näringslivet ökar i komplexitet och de personer som har

direktkontakt med kunden får det svårare och svårare att tillfredsställa slutanvändaren

om de saknar understöd från samtliga övriga inom företaget.” (Wellemin, 1990, sid 39,

egen översättning)

4.5. Human Resource Management

För att kort sammanfatta det vi har skrivit hittills menar vi att ett företag dels måste

motivera och engagera sina medarbetare och dels uppnå målkongruens mellan

medarbetarna och organisationens mål. En metod som nämns i dessa sammanhang är

Human Resource Management eller HRM.

Eftersom utvecklingen mot ett kunskapsintensivt samhälle har framhållits de senaste

decennierna har naturligtvis även organisationerna försökt att anpassa sin interna miljö

för att möta kraven från såväl nu- som framtida kvalificerade medarbetare. Det har

exempelvis skrivits spaltmeter om ledarskap och om hur organisationer genom ett

korrekt ledarskap ska uppnå ett bättre resultat. En viktigt faktor för utvecklingen av

denna typ av litteratur kom redan i slutet av 20-talet efter att Elton Mayo genomfört sina

studier i Hawthorne-fabriken. Här fann man att det inte bara var utformningen av

arbetsplatsen som påverkade produktionen utan även att människan var en social varelse

och som sådan agerade hon socialt responsivt i vissa sammanhang. Resultatet av

studierna var att personalen tycktes prestera bättre och bättre ju mer uppmärksamhet

som riktades åt dem. Detta kom att bilda en särskild skolbildning vid namn Human

Relations-skolan. Det centrala för denna skolas synsätt är att välutvecklade sociala

relationer på arbetsplatsen är nyckeln till hög produktivitet. Det är mot bakgrund av

detta vi väljer att belysa Human Resource Management som innebär att man försöker

påverka och styra människor i en önskvärd riktning genom att utveckla de sociala

relationerna och implicit eller explicit uttala en önskvärd mental inställning eller sätt att

tänka och arbeta bland medarbetarna.
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HRM kan närmast beskrivas som ett tillvaratagande av de mänskliga resurserna. Norr

(ur Löwstedt, 1995) menar att det innebär en stark betoning på de mänskliga resurserna

och hur dessa på bästa sätt motiveras och samordnas till en effektiv enhet. Det handlar

alltså om att ta tillvara en individs inneboende kraft genom att styra individen i en

önskvärd riktning. I dagens turbulenta omvärld handlar det för företagen mycket om att

på bästa sätt möta kundens krav samtidigt som man inom företaget förväntas fatta

snabba och rationella beslut. Detta sker hand i hand med att personalen har en högre

utbildning och kompetens vilket gör att de blir mer och mer självständiga och kräver

större individuellt handlingsutrymme. Företagsledningen måste alltså behålla kontrollen

samtidigt som de skapar ett ökat handlingsutrymme för de dagliga besluten bland

personalen. Norr menar att ”då det inte i detalj går att förutsäga vad som efterfrågas och

därmed ska produceras, gäller det att bibringa arbetskraften vissa gemensamma synsätt

och handlingsmönster så att de likväl handlar på ett förutsägbart sätt.” (ur Löwstedt,

1995, sid 212).

Human Resource Management kan därför sägas vara ett tämligen sofistikerat sätt för

ledningen att kontrollera verksamheten. Det sker genom att medarbetaren efter en

lämplig inskolning blir bekant med medarbetarna på företagets sätt att tänka och agera

varmed medarbetaren själv disciplinerar sig att agera på ett visst sätt. Det är dock en

medveten och tydlig styrning från ledningens sida.

Inom HRM pratar man om begrepp som job analysis, job enrichment och job

enlargement och viktiga uppgifter inom HRM är att analysera och utveckla

arbetsförhållanden, beteenden, effektivitet, trivsel och motivation. Jain och Murray (ur

Ferris et al, 1990) pekar på en av de viktigaste uppgifterna, vilken även är den som är

föremål för mest omfattande vetenskapliga studier, nämligen rekryteringen av nya

medarbetare. Allt från intervjuer och psykologiska tester till ansökningsformulär och

rekryteringsannonser har utvecklats och förbättrats under hela seklet. Att anställa fel

person är mycket kostsamt, dels för produktiviteten och dels för att det blir ett störande

element på arbetsplatsen. Att däremot anställa rätt person har motsvarande positiva och

lönsamma effekter.

En mycket central aspekt inom Human Resource Management är en tämligen

vedertagen slutledning, som har framkommit i många studier, nämligen att

personaltrivsel och motivation i genomsnitt ökar i organisationer med medinflytande.
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Allt från att vara med och bestämma i stora som små frågor till att bli tillfrågad om vad

man tycker framkallar en känsla av att vara betydelsefull eller att vara en del i

maskineriet. Jain och Murray (ur Ferris et al, 1990) menar att många företag misslyckas

med detta tämligen grundläggande faktum.

Wellemin (1990) menar att även hela kvalitetsaspekten (total quality), som man

eftersträvar att leverera till kunden, kan vara en motiverande faktor för alla medarbetare.

Han menar att alla vill arbeta för en organisation som upplevs effektiv och skapar

kundtillfredsställelse, men även att man vill känna den stolthet som ges av att arbeta i

ett framgångsrikt företag. Kontentan enligt Wellemin (1990) är att ledningen genom en

öppen kommunikation med alla medarbetare ska informera om och arbeta mot att

uppfylla de mål som krävs för att ge kunden en högkvalitativ produkt.

Under de senaste decenniernas diskussion om ständiga förbättringar och Total Quality

Management har en viktig fråga inom HRM varit kompetensutveckling. Jain och

Murray (ur Ferris et al, 1990) menar dock att många företag misslyckas även med detta

då det är fel personer inom organisationen som utbildas eller att utbildningen inte svarar

mot vad organisationen behöver. Exempelvis väljer organisationer att utbilda

medarbetare som de tror kommer att bli framgångsrika inom organisationen snarare än

de som verkligen är i behov av den aktuella utbildningen.

Vi tror att företagen måste se till att medarbetarna trivs med sina arbetskamrater och

allmänt finner sin arbetsmiljö stimulerande. De måste ges möjlighet till inflytande och

medbestämmande, deras kunskap måste få komma till tals. Görs detta ökar

sannolikheten för att individen finner sitt arbete stimulerande och utvecklande och

därmed väljer att stanna inom organisationen och att ta åt sig företagets målsättningar

bättre. För att en organisation ska fungera effektivt anser vi att det krävs att

medarbetarna tänker kollektivt dels för att på så sätt förstå sin del i maskineriet och dels

att medarbetarna samarbetar med en naturlig lag- eller vi-känsla.

4.6. Intern kundtillfredsställelse

När man pratar om motivationsteorier inom ämnet organisationsteori stöter man ofta på

Maslows behovsteori från 1943, Herzbergs tvåfaktormodell från 1959 eller Katz och

Kahns intrinsic och extrinsic needs från 1978. Det centrala och gemensamma för dessa

teorier är att man har funnit att det krävs mer än en skälig materiell ersättning till de
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anställda för att de ska trivas och utföra sitt bästa. Utöver sådana primära, eller yttre,

trygghetsfaktorer som en fast anställning med regelbunden lön och säkrad sysselsättning

innebär krävs det även sekundära eller inre faktorer. Dessa kan till exempel vara

trevliga arbetskamrater eller att individen finner sitt arbete stimulerande och

utvecklande. Då både de yttre och inre faktorerna är tillfredsställda ökar sannolikheten

för att individen ska utföra sitt bästa. (Kotler, 1997)

En av de sekundära faktorerna är intern kundtillfredsställelse som togs upp i

inledningen av kapitlet. Den interna kundtillfredsställelsen ses ur ett internt perspektiv

och Piercy (1995) har listat de faktorer (se ”perceptions” i figur 6) som tros skapa

kundens uppfattning om den produkt som levereras till denne. Han menar att dessa

faktorer även kan användas i den spegelbild som finns på den interna marknaden.

Utifrån faktorerna kan man då se hur ledningen mäter och utvärderar de externa

kundernas tillfredsställelse ur ett internt perspektiv. I diskussion med ledning och

personal om mätning av kundtillfredsställelse har Piercy (1995) bland annat funnit

följande vanliga problem: att rapporteringssystemen, som innehåller ”hårddata”, bara är

tillgänglig för ledningen och att man till medarbetarna endast redovisar ”vad man

kommer fram till utifrån hårddata”, oftast på ett kritiskt negativt sätt; att de faktorer som

används vid mätningarna inte fångar upp positiv feedback, utan endast uppmuntrar

kunderna till negativ kritik.

Piercy (1995) ger förslag på ett antal frågeställningar som kan ge en bild av situationen

ur ett internt perspektiv: är sättet på hur man värderar kundtillfredsställelse utformade

på ett rättvist sätt för de anställda? (reliability); sättet man värderar eller mäter på, ger

det verkliga svar eller bara antyder eller skapa rykten om vem som gör och inte gör bra

ifrån sig? (tangibility); lyssnar och svarar ledarna och beslutsfattarna på de anställdas

förklaringar på orsaker till kundernas feedback? (responsiveness); litar de anställda på

hur företagsledningen, exempelvis vad gäller integritet, mäter och använder resultat om

kundtillfredsställelse? (assurance); sker mätningen av kundtillfredsställelse på ett

positivt eller tvingande sätt? (empathy). I figur 7 nedan kan vi se frågeställningarna

relaterade till faktorerna och de frågor som påverkar kunden på den externa marknaden.

Piercy (1995) menar alltså, vilket också kan ses i figur 7, att frågorna som gäller på den

externa marknaden återspeglas i den interna marknaden, vilket också gör dem direkt

kopplade till varandra. Relationen dem emellan är komplex menar Piercy (1995), men
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den kundtillfredsställelse som upplevs av kunden påverkar och är beroende av den

interna kundtillfredsställelsen.

Figur 7: Kundtillfredsställelse och uppfattningen om kvalitet/service på den interna
och externa marknaden. Källa: Piercy, 1995, sid 28.

I figur 8 kan vi se att om det finns en hög grad av nöjdhet både internt och externt så

kan det leda till positiva synergieffekter. Men om graden av tillfredsställelse skulle vara

låg både internt och externt finns det risk för motsatsen, alienation. Situationen kan

dock vara sådan att det är en hög grad av extern kundtillfredsställelse samtidigt som den

interna kundtillfredsställelsen är låg, vilket innebär att medarbetarna kan komma att

uppleva sitt arbete som ett tvång (Piercy, 1995).

Figur 8: Intern och extern kundtillfredsställelse. Källa: Piercy, 1995, sid 30
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En motsatt situation, när den interna kundtillfredsställelsen är hög men den externa

kundtillfredsställelsen är låg kan enligt Piercy (1995) bero på att det är en stark

sammanhållning mellan medarbetarna, att de är väldigt motiverade till sitt arbete. De

trivs helt enkelt så bra i sin situation att de glömmer bort att fokusera på den externa

kunden. Detta är något vi kan tänka oss kan ske i exempelvis forsknings- och

utvecklingsgrupper, där medarbetarna arbetar med just sitt absoluta favoritintresse. De

trivs i sin situation att utveckla idéer som de har, men glömmer bort att fråga sig om det

finns något intresse eller nytta för kunden med utvecklingen av de idéerna. En sådan

grupp kan ibland också visa upp ett starkt konkurrensförhållande till andra på företaget

(Bolman och Deal, 1995). Konkurrensförhållandet kan exempelvis uppstå om de

uppfattar de andra i företaget som ett hot mot det de håller på med.

4.7. Sammanfattning

Vi har i kapitlet tagit upp att det finns en ömsesidig påverkan av tillfredsställelse mellan

de externa kunderna och medarbetarna i organisationen. Vi diskuterar även vikten av att

ledningen engagerar sig i den interna marknadsföringen för att få medarbetarna att ta åt

sig de nödvändiga tankar och hjälpmedel som behövs för att kunna möta kundens krav,

det vill säga att ledningen får medarbetarna att förstå att kunden är den grundläggande

resursen för företagets framgång.

Interaktiv intern marknadsföring och intern kommunikation tas också upp och

diskuteras som viktiga aspekter för att effektivt kunna nå medarbetarna och fånga upp

deras tankar och idéer. Vi för även en diskussion om perspektivet Human Resource

Management som metod för att engagera medarbetarna i organisationen och motivera

desamma.
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5. ABB Coiltech
I detta kapitel presenterar vi ABB Coiltech, deras organisation, marknaden de

agerar inom, samt deras visioner, värderingar och mål. Slutligen presenterar vi

också faktorer som visar att företaget har varit framgångsrikt.

Verksamheten i ABB Coiltech AB startade redan på 40-talet. Numera är företaget ett

helägt dotterbolag till ASEA Brown Boweri AB (ABB). ABB Coiltech utvecklar och

tillverkar lamellvärmeväxlare i olika former och storlekar. Dessa används för ett flertal

olika ändamål; kylning och uppvärmning av lokaler, värmeåtervinning i

ventilationssystem, kylning av generatorer, torkning av pappersmassa och virke, med

flera (Marknadsföringsmaterial, ABB Coiltech AB). Produkterna består egentligen av

tre nödvändiga element; rörledningar för olika typer av vätska, lameller för att öka ytan

mot luften och en fläkt för att hjälpa till med luftcirkulationen.

Företaget är idag uppdelat i två divisioner. Komfortavdelningen tillverkar apparater för

att värma eller kyla lokaler där människor vistas, exempelvis affärs- eller

industrilokaler, medan Industriavdelningen tillverkar applikationer för industriell

användning, exempelvis kylare till kärnkraftverk eller transformatorer. (Hjern, 1999-05-

07)

5.1. Organisation

På ABB Coiltech har man sedan en omorganisering i slutet på 80-talet eftersträvat att

delegera ansvar och beslut längre ner i organisationen. För att underlätta att nå detta mål

har ledningen valt att ”platta” ut organisationen med få hierarkiska nivåer och därmed

färre beslutsnivåer. Tanken är också att man på detta sätt ska komma närmare varandra i

de olika funktionerna och korta kommunikationsvägarna. (Hjern, 1999-05-07)

Det delegerade beslutsfattandet har styrts ned mot målstyrda grupper som finns överallt

i organisationen. Målstyrningen sker genom att det övergripande målet för

organisationen bryts vidare ner i delmål på gruppnivå. Grupperna består av 15-20

medarbetare (totalt ca 215 anställda på företaget) med en lagbas och varje division har

en produktionschef med ett övergripande ansvar. Produktionen är flödesorienterad och

de olika grupperna sköter i den mycket av sin verksamhet själva, exempelvis sköter de

själva de kontinuerliga beställningarna av det material som behövs för tillverkningen.
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Tillverkningen är också till hundra procent kundorderstyrd, det vill säga att företaget

inte lagerför sina produkter. (Hjern, 1999-05-07)

På företaget mäts kontinuerligt de nedbrutna delmålen för att man efter varje

försäljningsperiod ska kunna följa upp resultaten och planera eller vidta eventuella

nödvändiga åtgärder. För detta används bland annat verktyg som balanced scorecard.

Resultaten av dessa mätningar sprids till alla i företaget, vilket sker genom vecko- och

månadsmöten, anslag på anslagstavlor och ett internt veckoblad. Det finns också planer

och ambitioner på att bygga upp ett intranät och utveckla internetkommunikationen för

att underlätta möjligheterna att få tag på informationen mer direkt. (Hjern, 1999-05-07)

5.2. Marknaden

Komfortavdelningen tillverkar bland annat en standardiserad luftvärmare, denna säljs

via ABB:s återförsäljare färdig till slutkonsumenten. I övrigt är det mesta av

tillverkningen riktad mot ”business to business”- och OEM-marknaden (Original

Equipment Manufacturer), ABB Coiltech tillverkar och säljer komponenter som ska

ingå i en annan tillverkares produkt. Denna försäljning sköter ABB Coiltech själva.

(Hjern, 1999-05-07)

För närvarande finns det cirka tusen potentiella kunder på de marknader som ABB

Coiltech befinner sig på, av dessa står cirka femtio stycken för åttio procent av ABB

Coiltechs försäljning. De säljer cirka två tredjedelar av sin produktion inom koncernen

och således en tredjedel externt. Det finns alltså även möjligheter för företaget att öka

sin försäljning utanför ABB-koncernen. (Hjern, 1999-05-07)

I sin bransch är ABB Coiltech marknadsledande i Sverige med cirka femtio procent av

marknaden och cirka tjugofem procent i Skandinavien. Sedan Sveriges inträde i EU har

dock konkurrenter från bland annat Tyskland, vid fler tillfällen än tidigare, gjort affärer

på ABB Coiltechs hemmamarknad. Även aktörer från forna Östeuropa är ett hot, främst

på grund av deras billigare arbetskraft. (Hjern, 1999-05-07)

ABB Coiltechs största konkurrent på den svenska marknaden är Aircoil som är agent

för en italiensk tillverkare. Dessa har ett mindre antal produktvarianter än ABB

Coiltech, men har istället en större produktionskapacitet och därmed också ganska lågt

pris på sina produkter. (Hjern, 1999-05-07)
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5.3. Visioner, värderingar och mål

En del av ABB Coiltechs vision är att ”…bättre än någon annan tillfredsställa våra

kunders behov av lamellvärmeväxlare genom att hålla service, kvalitet och teknisk

kompetens på en hög nivå. Med rätt prisnivå ska vi erbjuda korta leveranstider och

svara för en leveransprecision som blir ett föredöme på marknaden.”

(Marknadsföringsmaterial, ABB Coiltech AB). Tillverkningen ska också vara effektiv

och modern samt att man ständigt ska arbeta med förbättringar av verksamheten och

erbjuda en attraktiv arbetsmiljö för en positiv och motiverad personal.

(Marknadsföringsmaterial, ABB Coiltech AB)

Ett mål är att bli en av de ledande tillverkarna på utvalda marknader i Mellaneuropa

med lamellvärmeväxlare för industrin samt den dominerande leverantören i Norden för

både komfort och industriapplikationer.

5.4. ABB Coiltechs framgångar

Faktorer, utöver de rent ekonomiska vinsterna, som pekar på att ABB Coiltech lyckats

med sin kundorientering och sin omorganisering är att de 1997 fick Utmärkelsen

Svensk Kvalitet, vilket som tidigare sagts är en av anledningarna till att vi valt dem som

fallföretag. De har också vid tre tillfällen under nittiotalet utsetts till bästa leverantör

internt inom ABB-koncernen. Sedan 1990 har också omsättningen ökat med 50 procent,

även omsättningen per anställd har ökat med 50 procent. Över fem år i rad har det

ekonomiska kravet från ägarna överträffats och förbättrats (Marknadsföringsmaterial,

ABB Coiltech AB).
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6. Undersökningsresultat och Analys
Vi har valt att i detta kapitel presentera både den empiri vi samlat in genom intervjuer

och frågeformulär med anställda på ABB Coiltech AB, och den analys som vi gjort av

detta material. Vi analyserar och för här en diskussion om de empiriska resultaten

utifrån vad som har tagits upp i referensramen. Vi har valt att presentera resultaten

utifrån frågorna i problemformuleringen.

6.1. Vilken roll har medarbetarna vid uppfyllandet av
kundtillfredsställelse?

För att svara på denna fråga har främst kapitel tre om kundmedvetenhet analyserats för

att finna i vilka moment enskilda medarbetare har möjlighet att påverka hur företaget

uppfattas av sina kunder. Vi visar också exempel från ABB Coiltech för att visa hur

ledningen där har gått tillväga.

6.1.1. Organisationsstruktur

Det första steget i Thompsons strategi för att skapa en kundinriktad organisation innebär

att segmentera nuvarande och presumtiva kunder för att finna dem vars behov man bäst

kan uppfylla. Detta görs förmodligen bäst av företagets marknadsavdelning. Den

enskilde medarbetaren spelar ingen stor roll i detta moment.

Det andra steget i Thompsons strategi innebär att ta reda på vad varje kundsegment vill

ha ut av företagets produkter och tjänster, det vill säga hur man skapar största möjliga

värde för kunden. I detta arbete är medarbetarnas roll betydligt större. Alla i företaget

som har någon kundkontakt har förmodligen också värdefull information som han eller

hon fått genom kundernas synpunkter och genom att iaktta vilka produkter kunden

väljer och varför. Exempelvis åker medarbetarna i produktionen på ABB Coiltech ut till

kunderna vid utförandet av reparationer och service. Vid dessa tillfällen händer det att

kunderna kommer med idéer och förslag på förbättringar av produkten, dessa förmedlar

medarbetarna till konstruktörerna (Carlsson, 1999-05-11).

Det tredje steget, att fastställa en företagsstruktur och organisation som gör det möjligt

för företaget att skapa största möjliga värde för sina kunder enligt resultaten från det

andra steget, är till största delen företagsledningens uppgift. Därför blir den enskilde

medarbetarens roll liten även här.
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6.1.2. Utförande

Naturligtvis har de medarbetare som är inblandade i produktionen av företagets varor

och tjänster en stor del i företagets kundtillfredsställelse. Gör de inte sina jobb noggrant

är risken stor att produkten inte kommer motsvara kundens förväntningar vad gäller

funktion och tillförlitlighet. I ABB Coiltechs fall innebär det exempelvis att

medarbetarna i produktionen ska se till att man lever upp till företagets mål om kvalitet

och leveransprecision.

I försäljningsprocessen spelar den enskilde medarbetaren, företrädesvis försäljaren, en

stor roll. Genom ett bra genomfört arbete av försäljaren i de första fem stegen för en

presumtiv kund i Hanssons behovstrappa (se figur 4 sid 26), en tydlig kommunikation

av företagets möjligheter och förtjänster, har företaget en stor chans att ta hem ordern.

I frågan om företagets tillgänglighet spelar den enskilde medarbetaren ingen stor roll när

det gäller uppbyggandet av varumärket. Däremot kan möjligheten att få tag i rätt person

på företaget vara avgörande för kundens val av leverantör. Varje kund har hos ABB

Coiltech en egen försäljare som kontaktperson, vilken han kan nå direkt (Törnkvist,

1999-05-11). Försäljarna har också olika områden som de ansvarar för vilket gör det lätt

att slussa en ny kund till rätt försäljare (Holmberg, 1999-05-11).

Eftersom varje process genomförs av medarbetarna i företaget spelar de alltså en

avgörande roll för hur kunden ska uppleva företaget och dess produkter. Piercy (1995)

skriver att ur ett organisatoriskt perspektiv påverkar de interna faktorerna de externa

kunderna (se kapitel 4). Som vi ser det finns det också en omvänd påverkan där de

externa kunderna påverkar medarbetarna i organisationen. Direkt eller indirekt påverkar

en nöjd kund medarbetarna i organisationen och nöjda medarbetare påverkar på samma

sätt värdet för kunderna. Då vi ser kundvärdet som det som en organisation ytterst

konkurrerar med, ter det sig naturligt att den interna marknadsföringen har en minst lika

betydelsefull roll som den externa gentemot kunden.
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Figur 9: Påverkan mellan medarbetare och kunder. Källa: Egen

Vi menar att det alltid finns någon sorts relation mellan ett företag och dess kunder. Den

kan vara mer eller mindre stark eller svag, beroende på relationens utformning och

vilken grad av interaktivitet som finns mellan dem. I den relation som finns mellan

företaget och dess kunder ingår även en relation mellan medarbetarna och kunderna, där

de påverkar varandra direkt eller indirekt, se figur 9 ovan. Det arbete som

organisationens medarbetare utför påverkar värdet som produkten eller företaget har för

kunden genom att deras arbete är delar av den värdeskapande processen. Kunderna

påverkar i sin tur medarbetarna med den feedback som de lämnar medvetet eller

omedvetet, exempelvis genom kundundersökningar eller kanske helt enkelt genom att

inte fortsätta köpa produkten.

6.2. Hur påverkar kundmedvetenhet bland medarbetarna utförandet
av deras uppgifter?

Kundmedvetenhet hos de anställda påverkar deras arbete på två sätt. Dels utåt,

medarbetaren gör sitt bästa för att tillfredsställa kunden, dels inåt, medarbetaren är mer

intresserad av hur kunden uppfattar företagets produkter och tjänster och samlar

synpunkter som sedan kan spridas för att eventuellt ändra i produkter och rutiner. Ovan

har vi ett exempel där medarbetarna förmedlar idéer och förslag på förbättringar från

kunden till konstruktörerna. Detta exempel kan också ses som att medarbetarna på

grund av att de är kundmedvetna bryr sig om att meddela kundens idéer vidare.

Kundmedvetenheten hos medarbetarna i ett företag innebär förhoppningsvis att de gör

sitt jobb så noggrant att produktens kvalitet motsvarar kundens förväntningar. Inom

ABB Coiltech har man exempelvis underlättat för medarbetarna att få denna
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kundmedvetenhet genom att de mål som de har bygger på kundtillfredsställelse. Den

medarbetaren i produktionen som vi intervjuade sade att: ”Allt går väl ut på att ha

kunden i centrum, se till att framförallt leveranser fungerar.” (Carlsson, 1999-05-11),

han menar att målen är något man tänker på varje dag.

Kundmedvetenheten påverkar medarbetarna så att när de utför sina arbetsuppgifter,

utför de dem utifrån kundens krav och förväntningar. Av svaren på frågeformulären kan

vi exempelvis utläsa att tanken på kundtillfredsställelse får medarbetarna att arbeta

noggrannare, att man försöker se produkten ”från kundens sida”. En respondent svarar

att han utför arbetet som om han själv vore köpare.

6.3. Hur skapas kundmedvetenhet?

De två faktorer som måste tas hänsyn till för att kunna skapa en kundmedvetenhet bland

medarbetarna anser vi vara kundkunskap och motivation. Bakom dessa två faktorer finns

det dock ett antal andra underliggande faktorer som är mer konkreta och som vi i

kapitlet om intern marknadsföring direkt eller indirekt har berört. I figur 10 nedan är

dessa underliggande faktorer placerade i blocken längst till vänster.

Figur 10: Vägen till kundmedvetenhet. Källa: Egen

Med kundkunskap menar vi att kunden måste veta vem kunden är för att kunna vara

medveten om denne. Där ger kundkontakten i sig en medvetenhet om kunden. Genom

den interna kommunikationen menar vi att information om kunden kan, och bör,

framföras. Det kan delvis ske genom kundbaserade mål och strategier.

Vi anser att även motivation hos medarbetaren är avgörande för att denne ska kunna ha

en kundmedvetenhet. Vi utgår i detta resonemang från motivationsteorier där det pekas

på olika trygghetsfaktorer som bör uppnås för att individen ska kunna göra sitt bästa (se

exempelvis Maslow och Hertzberg). Utöver yttre trygghetsfaktorer behövs det ju också
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sekundära eller inre faktorer. De underliggande faktorerna som i figuren leder till

motivation menar vi är sådana sekundära faktorer, som behövs för att medarbetarna ska

kunna nå den motivationsnivå som krävs för att kunna arbeta utifrån ett

kundmedvetande. Vi menar helt enkelt att medarbetaren inte är motiverad att arbeta

med kunden i centrum (kundmedvetande) om denne inte trivs med sin egen situation.

Nedan tar vi upp och analyserar dessa underliggande faktorer utifrån de intervjuer vi

genomfört på ABB Coiltech och de svar vi fått på de formulär vi delat ut.

6.3.1. Kundkontakt

Kundkontakten skiljer sig ganska mycket åt inom organisationen, vilket vi också hade

förväntat oss skulle vara fallet. Bland medarbetarna inom produktionen är

kundkontakten väldigt liten. De tillfällen som ges är när en kund har något problem med

företagets produkter och medarbetarna får åka ut för att utföra service eller reparationer.

För att alla som vill ska få möjlighet att komma ut och träffa kunden, försöker man att

alternera vilka som åker. Ingen tvingas dock, utan de som vill får åka. Det händer också

ibland att medarbetarna får tillfällen att göra kundbesök, dock hände det av vad vi

förstod mycket sällan. Även om det inte är vanligt att de träffar kunden så uppfattas det,

när det sker, positivt enligt de flesta svaren i frågeformulären.

Möten med kunden tror vi underlättar processen med att forma kundmedvetandet och

även om vi uppfattar det som att de flesta medarbetarna har ett kundmedvetande vore

kanske fler kundbesök att önska. En av säljarna menar att de som jobbar inom

produktionen borde få åka ut och träffa kunderna mera så att de får se var produkterna

hamnar någonstans. ”Ju längre ifrån kunden man befinner sig, desto mindre vet man om

kunden.” (Holmberg, 1999-05-11)

Även med tanke på den interna kundtillfredsställelse som vi tidigare nämnt torde det

vara en klar fördel om medarbetarna träffar kunderna. Medarbetaren på produktionen

menar att det blir en helt annan dialog när man träffar kunderna, innan kan de ha

upplevts som lite märkvärdiga. Han anser också, att kanske även kunden ser lite mer

positivt på dem. (Carlsson, 1999-05-11)

Även om man inom produktionen inte har någon regelbunden kontakt med kunderna

vet, enligt produktionschefen, medarbetarna oftast vart produkten ska och vad den ska

användas till. När det är större kundspecifika beställningar namnger man ordern efter
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kundnamnet eller dit produkten ska, vilket bidrar lite till att medarbetarna vet vem

kunden är (Natanaelsson, 1999-05-11).

Försäljarna har naturligtvis en helt annan kontakt med kunden. Genom sina oftare

regelbundna kontakter är de naturligt närmare kunden. Beroende på vilka kunderna är,

hur stora de är och hur ofta de köper, är typen av kontakt olika. Med större kunder har

man ett mer intimt samarbete, försäljarnas medvetenhet om kunden blir därmed också

olika beroende på vilka kunder de har. En större kund som kräver ett mer intimt

samarbete gör också att försäljaren erhåller ett större kunnande och medvetande om

kunden och dess verksamhet. (Törnkvist; Sandell; Holmberg, 1999-05-11)

6.3.2. Intern kommunikation

I kapitlet om intern marknadsföring behandlar vi vikten av att inte föra en enkelriktad

kommunikation, där bara ena parten kommunicerar (i regel ledningen), utan att det är

viktigt att alla är involverade i kommunikationsprocessen. Ledningen på ABB Coiltech

strävar efter att ha en öppen kommunikation inom organisationen där alla ska våga att

föra fram sina åsikter (Hjern, 1999-05-07). Vår uppfattning är också att man till stor del

lyckas med detta, men som den ene försäljaren säger så är det mycket upp till den

enskilda individen att man också säger vad man tycker och inte bara håller det för sig

själv (Holmberg, 1999-05-11).

Även om organisationen är ganska platt har ABB Coiltech ett formellt

informationssystem genom de olika mötena. Det är främst genom dessa möten som

informationen sprids i organisationen. Det är också i dessa möten som medarbetarna har

störst möjlighet att komma med egna förslag. Flera av medarbetarna menade att de får

bra respons på sina förslag. Anser ledningen att idén eller förslaget är bra så verkställer

de den. Dock är det ett flertal av de medarbetare som svarat på vårt frågeformulär som

har önskemål om att få mer allmän information om företaget och dess verksamhet.

Med den öppna kommunikationen är det också tänkt att man ska kunna gå direkt till den

eller de som har den information man är i behov av. Det är inga problem inom ABB

Coiltech, kontakten mellan de olika avdelningarna fungerar mycket bra. Det är ingen

rivalitet dem emellan, utan det är en bra stämning och nära och kontinuerliga kontakter.

Medarbetaren i produktionen menar att det inte är några problem med att ringa och be

en konstruktör komma på besök när de behövde det och att känslan av ”dom och vi” har

byggts bort, vilket han tror är en följd av att det inte längre är så mycket mellanchefer
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(Carlsson, 1999-05-11). Om någon har varit ute hos en kund och denne kommit med

idéer och förslag på förbättringar tas det upp det direkt med konstruktören när de

kommer tillbaka. En av säljarna jämförde med andra företag som han arbetat på och sa

att ”Det är inte den där klyftan.”, men påpekade att han visserligen bara pratade mer

med en eller ett par personer på varje avdelning och att det fanns en del som man aldrig

pratat med (Holmberg, 1999-05-11).

Syftet med intern marknadsföring är delvis att sprida affärsidén och de mål ledningen

har för företaget till sina anställda (Grönroos ur Arndt & Friman, 1983), vilket till stor

del sker genom intern kommunikation. Som vi nämner ovan är det viktigt att ledningen

inte bara för en enkelriktad kommunikation utan att involvera medarbetarna.

På ABB Coiltech har man utifrån huvudmålen tagit fram målsyften som medarbetarna

arbetar mot i sitt dagliga arbete, exempelvis leveransprecision. Dessa presenteras i form

av balanced scorecard- rapporter. Vid framtagandet av dessa mål har medarbetarna

varit delaktiga, vilket vi anser är en interaktiv form av intern marknadsföring. (Hjern,

1999-05-11)

Ledningen ställer upp huvudmålen och genom att tillsammans med medarbetarna bygga

upp ett rapporteringssystem som visar vad de ska bidra med samt hur väl de bidragit,

har man på ett interaktivt sätt implementerat företagets mål till de anställda. Ledningen

har som vi ser det alltså lyckats med att sälja produkten, vilken Piercy (1995) och

Masiello (1988) skriver om, till de anställda.

Vår uppfattning är att de anställda har en klar bild av hur de bidrar till de mål som är

uppställda i företaget och att medarbetarna har varit delaktiga har underlättat arbetet för

att uppnå detta. Eftersom målen till viss del hänger samman med faktorer som skapar

kundtillfredsställelse underlättar det också skapandet av kundmedvetenheten hos de

anställda. Dessutom anser vi att miljön som främjar en öppen kommunikation är ett

gynnsamt klimat för att bygga upp ett förtroende för varandra inom hela företaget, vilket

Wellemin (1990) menar är viktigt. Det underlättar också för de olika funktionerna att få

den, som Masiello (1988) talar om, kunskap om vad de andra funktionerna gör och

kräver för resurser i sitt arbete. Om en kund hör av sig till sin försäljare på ABB

Coiltech med ett specifikt önskemål eller problem, kan försäljaren, med hjälp av sina
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goda kunskaper om övriga delar i företaget, vända sig direkt till den eller de som han

vet innehar kunskaper som rör kundens problem.

Vi anser att det som en av de intervjuade försäljarna sa, att känslan av ”dom och vi” har

byggts bort med hjälp av reduceringen av antalet mellanchefer, mycket väl kan stämma.

Vi menar nämligen att reduceringen av antalet mellanchefer har varit en nödvändighet

för att kunna få till stånd en miljö som främjar en öppen kommunikation. Ett för stort

antal chefer på mellannivå torde hämma kommunikationsvägarna då det i en sådan

situation finns fler överordnade att ta hänsyn till för medarbetarna och informationen får

en längre väg att vandra.

Ett annat sätt att arbeta bort klyftorna mellan avdelningarna är att redan från början

försöka undvika dem. Vi fick ett bra exempel på hur det kan ske av medarbetaren i

produktionen. För ett tag sedan anställde ABB Coiltech två nya konstruktörer. De fick i

början, i olika omgångar, vara på verkstadsgolvet och jobba med medarbetarna där. På

så vis lärde de känna varandra och medarbetarna i produktionen kunde dela med sig till

konstruktörerna av sina praktiska erfarenheter vilket gjorde att onödiga

konstruktionsmissar kunde undvikas. Detta gör att både konstruktörerna och

medarbetarna på verkstadsgolvet känner varandra bättre. Den intervjuade menar att

konstruktörerna då får en helt annan känsla för företaget eftersom de vet hur

tillverkningen fungerar och vilka de i produktionen är. (Carlsson, 1999-05-11)

Wellemin (1990) menar att om medarbetarna i de olika funktionerna i företaget kan

förstå varandras problem kan man uppnå en intern kundtillfredsställelse, vilken är viktig

för att kunna uppnå en total kvalitet gentemot kunden. Genom att undvika klyftorna

mellan avdelningarna, som till exempel i exemplet ovan, underlättas för

funktionerna/avdelningarna i företaget att förstå varandras problem. Det underlättar

också möjlighet till kommunikation mellan avdelningarna, vilket vi menar krävs för att

de ska kunna förstå varandra. En ökad förståelse för de andra avdelningarna menar vi

också underlättar och bygger på kundmedvetandet hos individen då det ger honom eller

henne en större kunskap om kunden genom att han eller hon tar del av de andra

avdelningarnas kunskaper om kunden.

6.3.3. Självständighet

Enligt Norr (ur Löwstedt, 1995) är det bästa sättet att ta tillvara de mänskliga resurserna

att motivera och samordna dem till en effektiv enhet. I en omvärld där saker och ting
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sker allt snabbare och man måste möta kundens krav innebär det att man måste fatta

snabba och rationella beslut. Norr (ur Löwstedt, 1995) menar alltså att

företagsledningen måste behålla kontrollen samtidigt som de skapar ett ökat

handlingsutrymme för de dagliga besluten bland personalen. Kontrollen sker främst,

som vi ser det, genom att ledningen ställer upp målen och att det sedan utformas delmål

för de anställda.

ABB Coiltechs målsättningar för kundtillfredsställelse är bland annat uppbyggda kring

leveransprecision, vilken i kombination med det breda produktsortimentet kunden kan

välja ur, torde kunna innebära att ett alltför centralt beslutsfattande i alla frågor skulle

hämma eller omöjliggöra leveransprecisionen. I samband med de

organisationsförändringar som genomförts på ABB Coiltech har det arbetats med att

delegera mer ansvar till de enskilda individerna i företaget. Det har enligt den ene av

divisionscheferna medfört ett ökat engagemang från de anställda då många tycker om

att arbeta självständigt, ”Genom att delegera en hel del som suttit centralt tidigare fick

vi bättre fart på verksamheten” (Jakobsson, 1999-05-11)

Den uppfattning vi fick av medarbetarna inom ABB Coiltech är att de upplever sitt

arbete som ganska självständigt. Bland svaren på frågeformuläret var det endast en som

inte ansåg sig ha ett självständigt arbete. En av försäljarna menade också att hans arbete

innebar mycket hög självständighet, ”Jag sköter nog i stort sett mina kunder som jag

vill.” (Sandell, 1999-05-11), vilket han också uppskattade. Säljarna har var för sig sin

egen budget med volymer som är bestämda utifrån vilka kunder de ska jobba med,

utifrån den sköter de sedan i princip sig själva.

I kapitlet om intern marknadsföring presenterade vi en, för Human Resource

Management, central aspekt, nämligen att personaltrivsel och motivation i genomsnitt

ökar i organisationer med medinflytande. Inom ABB Coiltech menar vi att det troligtvis

är vad som hänt då de i och med organisationsförändringen ökade självständigheten och

till viss del delegerade ansvaret nedåt i organisationen.

Vi tror på självständighet som en motiverande faktor i många fall och håller med en av

divisionscheferna som säger att: ”De flesta människor är ju väldigt duktiga egentligen.

Det gäller bara att de utnyttjar det… kan man få dem att bli tillräckligt intresserade av
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jobbet så kan man få ut väldigt mycket av dem. Och ett sätt att göra dem intresserade är

att ge dem ansvar, frihet och möjligheter.” (Jakobsson, 1999-05-11)

6.3.4. Ansvar

Som vi nämner ovan har de inom ABB Coiltech arbetat med att bryta ned ansvaret till

individerna inom organisationen. Ett ökat ansvar menar vi leder till ett ökat

medinflytande som vi också tar upp ovan. De mål som satts upp upplevs av de flesta

medarbetarna som rimliga, även om de enligt några formulärsvar ibland kan vara tuffa

att uppnå.

Säljarna ansvarar för en viss omsättning beroende på vilka kunder de har, utifrån det har

de ganska fria tyglar att bestämma priser och så vidare. Det finns dock vissa regler, som

vilka penningnivåer som får attesteras och vilka summor man får göra inköp och

investeringar för (Törnqvist, 1999-05-11). Detta gäller alla avdelningar och om större

inköp eller investeringar behöver göras måste det tas upp med ledningen. När mindre

problem uppstår har medarbetarna befogenheter att lösa dessa själva och kan gå direkt

till exempelvis verkstaden och fråga om det är ett tekniskt problem som kräver deras

resurser, men problemet ska rapporteras till kvalitetschefen som utreder var felet

uppstått (Holmberg, 1999-05-11).

Säljarna har också ansvar för att besöka sina kunder, i de strategiska planerna som är

nedbrutna för respektive säljare står det hur många gånger han eller hon minst ska

besöka de olika kunderna. I produktionen finns det också ett ansvarstagande när de åker

ut till kunden för reparations- eller servicearbeten. De får själva besiktiga och eventuellt

diskutera sig fram med kunden. På produktionsavdelningen består ansvaret annars av att

färdigställa produkten inom fastställd tidsram och att hålla en jämn och hög

produktkvalitet. ”…vi svarar för kvalitet och leveranstid. Det är vårt ansvar.”

(Natanaelsson, 1999-05-11).

Ansvar och befogenheter har efter omorganiseringen spridits nedåt i organisationen och

därmed torde, utifrån undersökningar som gjorts inom HRM, personaltrivseln och

motivationen i organisationen ha ökat. Ur vår undersökning kan det inte dras någon

slutsats om huruvida så är fallet. Av SIQ:s återföringsrapport (ur

marknadsföringsmaterial ABB Coiltech) framgår att medarbetarna visar stort

engagemang och ansvar. Som vi ser det borde inte så skett om personalen inte blev mer

motiverad och kände sig tillfreds med den nya situationen. De flesta av de tillfrågade
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medarbetarna anser sig också ha ett lagom stort ansvar, dock fanns det några som ansåg

att det egna ansvaret kunde vara större. Som en av divisionscheferna uttryckte sig ovan,

har det också blivit bättre fart på organisationen efter att man delegerat en del ansvar

nedåt i organisationen (Jakobsson, 1999-05-11).

6.3.5. Belöning

Den yttre, eller materiella, belöning som finns inom ABB Coiltech är den lön man får

för sitt arbete. Tidigare hade man också ett bonussystem där alla anställda fick en bonus

på nettoresultatet. Borttagandet av bonussystemet har som vi uppfattat det mötts av

blandade känslor, en del tyckte att det var ett ganska bra system där man jobbade för att

nå över målen. Andra menar att det inte spelat någon större roll då bonusen byggde på

nettoresultatet för alla anställda vilket den enskilde individen ändå inte har stora

möjligheter att påverka.

Huruvida man vill ha ett system med en fast lön eller om det till viss del ska gå att

påverka verkar vara en högst individuell fråga vilket gör att det är svårt att säga vilket

som är bäst. Vi fick uppfattningen att det fanns en del personer inom produktionen som

ansåg att den grundläggande lönen inte var tillräcklig hög. Om det är många som

upplever det så menar vi att det kan hämma motivationen bland medarbetarna, vi

kommer ihåg att lönen är en av grunderna i behovshierarkin (Maslow och Herzberg)

och därmed är en av de grundläggande faktorerna som måste vara uppfylld för att vidare

kunna motivera medarbetarna.

6.3.6. Utbildning

Inom exempelvis TQM och HRM har kompetensutveckling varit en viktig fråga under

en lång tid. Frågan har under de senaste åren aktualiserats och nämns, mer eller mindre

som ett mantra, överallt. De två huvudsyftena med utbildning är att öka kompetensen

hos de anställda och att motivera dem.

På ABB Coiltech har man varje år medarbetarsamtal med alla medarbetare, där tas allt

utom lön upp. En av försäljarna (Holmberg, 1999-05-11) säger att det oftast är

utbildning och framtid inom företaget som diskuteras, vilket bekräftas av

produktionschefen som menar att samtalen oftast handlar om om medarbetarna vill

fortsätta med det jobb som de har eller om de är intresserade av något annat. Är

medarbetarna intresserade av något annat och det är möjligt att byta kan det krävas att

de går någon utbildning för att skaffa den kompetens som de nya uppgifterna kräver.
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Detsamma gäller om de är intresserade av att avancera inom organisationen.

(Natanaelsson, 1999-05-11)

Grönroos (ur Arndt & Friman, 1983) menar att det övergripande målet för den interna

marknadsföringen är att företaget ska kunna attrahera lämpliga medarbetare, hålla kvar

dem i organisationen och att styra och motivera dem till ett bra arbete. Utbildning kan,

menar vi, direkt kopplas till de två första målen. Genom att erbjuda utbildning kan man

motivera de anställda att stanna kvar i organisationen och även att locka lämpliga

medarbetare att arbeta för företaget. Utbildningen kan också indirekt fungera på ett

styrande och motiverande sätt genom att man höjer kompetensnivån hos medarbetarna.

Den uppfattning vi fått är att medarbetarna på ABB Coiltech uppskattar och anser att det

är bra med utbildning. En av försäljarna menar att utbildningarna inte bara hjälper och

utvecklar en i arbetet, utan att en del kurser också är bra för en som person. De ger

exempelvis självförtroende och man känner sig säkrare också civilt. (Holmberg, 1999-

05-11)

Bland medarbetarna i produktionen är det dock få som upplever att de utvecklas på sin

arbetsplats. Det är en ganska låg personalomsättning och flera har jobbat inom ABB

Coiltech under en längre period så det kan vara möjligt att medarbetarna efter ett tag

upplever att de kommer till en punkt där de inte utvecklas mer på sitt arbete. Om så är

fallet torde utbildning som motiverande effekt här främst inrikta sig på en mer personlig

utveckling anser vi.

Jain och Murray (ur Ferris et al, 1990) menar att många företag misslyckas med att

utbilda sin personal genom att de utbildar fel personer inom organisationen eller att

utbildningen inte svarar mot vad organisationen behöver. Vi anser att utbildningen inte

alltid måste svara direkt för vad organisationen behöver. Även en utbildning som är mer

inriktad på individens personliga utveckling, och stärker dennes självförtroende och

välbefinnande, menar vi indirekt kan leda till positiva effekter för företaget.

6.4. Sammanfattning

Den enskilde medarbetaren spelar en stor roll när det gäller att samla information om

omvärlden och från företagets kunder. Deras kunskaper och erfarenheter är värdefulla

när man vill skapa en kundinriktad organisation och i arbetet med produktutveckling.
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Den enskilde medarbetarens prestation är också avgörande för kundtillfredsställelsen i

de fall där dennes arbete direkt eller indirekt rör kunden, exempelvis en försäljare som

tydligt förklarar för kunden vad denne kan förvänta sig av produkten, eller en svetsare

som utför sitt arbete efter givna specifikationer så att produkten uppfyller krav på

tillförlitlighet och användbarhet.

Kundmedvetenhet hos de anställda gör att de är mer intresserade av att samla och föra

vidare den värdefulla information de får i kontakten med kunder och andra.

Kundmedvetenhet får också medarbetaren att göra sitt bästa för att tillfredsställa kunden

vilket förhoppningsvis innebär att de gör sitt jobb så noggrant att produktens kvalitet

motsvarar kundens förväntningar.

Det går inte att säga ”att så här skapar man ett kundmedvetande generellt sett” utifrån

vår studie på ABB Coiltech, det torde inte heller finnas någon generell metod som

passar alla företag, men vi menar att då de är framgångsrika kan man utifrån en studie

av deras organisation finna intressanta aspekter vilka kan vara av betydelse vid

skapandet av kundmedvetenhet.

Att ungefärligt veta vem som är kunden anser vi vara A och O för att man ska kunna ha

ett kundmedvetande. Det är av praktiska skäl sällan möjligt att låta alla medarbetare i ett

tillverkningsföretag att regelbundet träffa kunden. Att låta medarbetarna, om det fysiska

avståndet tillåter, göra kundbesök hos de största kunderna kan vara ett enkelt sätt för ett

företag att förmedla vem kunden är till sina medarbetare.

Också den goda kontakten mellan avdelningarna som finns i ABB Coiltech tror vi har

haft betydelse för företagets framgång. Den har klart underlättat kommunikationen

mellan avdelningarna och medarbetarna får på så sätt god information om kunden i sin

kontakt med försäljarna. Försäljarna blir en sorts diplomatisk marknadsförare både

internt och externt, de förmedlar informationen mellan kunderna och de övriga

medarbetarna i organisationen. Visserligen sätter det press på försäljaren, men vi anser

att om kommunikationsvägarna är öppna i organisationen och alla kan uttrycka sina

idéer och tankar är denna roll för försäljaren bra för organisationen. Det finns sällan

någon i organisationen som har så mycket kunskap om, och kontakt med, kunderna som

försäljaren. Samtidigt har han också kunskaper om produkterna.
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Att delegera ned ansvar i kombination med att öka självständigheten verkar vara ett

lyckat drag för ABB Coiltech. Det har visat sig att det är uppskattat av de anställda,

vilket kanske också var väntat då man i undersökningar funnit samband mellan att

personaltrivsel och motivation i genomsnitt ökar i organisationer med medinflytande.

Ett ökat ansvar torde också leda till ett ökat kundmedvetande då det kräver mer av

medarbetaren.
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7. Slutsatser
Det viktigaste för att ett företag ska överleva är, enligt vår mening, att tillfredsställa

kunden, vilket sker genom att uppfylla dennes krav och förväntningar. För att kunna

uppnå detta måste hela organisationen vara delaktig. McKenna (1991B) talar om att se

företaget som en kedja där kunden är den sista länken. Alla företagets processer

påverkar, direkt eller indirekt, kundens slutliga uppfattning om produkten.

En annan liknelse kan göras genom att se produkten som ett pussel, där de olika

funktionerna/processerna i företaget är en pusselbit. Kunden förväntar sig att pusslet ska

vara komplett och se ut på ett visst sätt. Om en bit fattas eller inte riktigt passar in

medför det att pusslet inte motsvarar de förväntningar som kunden har.

Figur 11: Produkten som ett pussel. Källa: Egen

Alla i organisationen är alltså delaktiga i leveransen av produkten till kunden och spelar

därmed en avgörande roll för hur kunden ska uppleva företaget. Det kanske bör

påminnas om att vi med produkt menar hela paketet som kunden får, den eventuella

fysiska produkten och alla de kringtjänster som tillkommer. Störst och mest märkbar

inverkan torde de säljare kunden möter ha, i princip kan man säga att det är han eller

hon som genererar kundens förväntningar. Också medarbetarna som är inblandade i

produktionen av företagets varor och tjänster spelar en stor roll. Om inte de gör sitt jobb

noggrant finns det stor risk att kunden inte upplever produkten som förväntat vad gäller

funktion och tillförlitlighet. I produkten ingår det dock ett antal kringtjänster,

exempelvis kan möjligheten att få tag på rätt person i företaget inom rimlig tid vara

avgörande för kundens val av leverantör. Där är, menar vi, exempelvis medarbetarna i

företagets telefonväxel en avgörande ”pusselbit” för företaget, de bör ha resurser att
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snabbt kunna ta emot inkommande samtal från kunden och att också kunna lotsa

densamma till rätt person direkt.

Genom att alla medarbetare i organisationen direkt eller indirekt är delaktiga i arbetet att

tillfredsställa kunden ter det sig för oss naturligt att det bör arbetas in ett

marknadsföringstänkande hos alla medarbetare i organisationen. Med att arbeta in ett

marknadsföringstänkande hos alla medarbetare menar vi att målet är det finns ett

kundfokus hos samtliga anställda i organisationen. Alla ska arbeta utifrån tanken om att

det är för kunden som arbetet görs.

7.1. People Integrated Marketing

Arbetet med att uppnå kundmedvetenheten och ett kundfokus i arbetet hos samtliga

anställda har vi valt att kalla ”People Integrated Marketing” (PIM). Det är viktigt att

komma ihåg att med PIM avser vi inte endast att göra de anställda medvetna om

kunden, utan också att påverka deras sätt att arbeta. Medarbetarnas kundmedvetenhet

och kundfokus ska leda till att de arbetar med kunden i centrum, att de gör sitt jobb så

noggrant att produkten motsvarar kundens förväntningar.

PIM blir betydelsefullt i processen att få kunden att återkomma. Det är den externa

kunden organisationen lever på, men det är medarbetarna som skapar det värde som gör

att kunden återkommer. De interna kunderna, det vill säga medarbetarna i det här fallet,

får alltså inte ignoreras. Som Bhote (1996) uttryckte det, är inte medarbetarna kunder av

kunglig rang, men de är prinsarna till vilka ledningen ska sälja en produkt bestående av

företagets mål och strategier.

Genom PIM skapas en kundmedvetenhet hos medarbetarna som i sin tur leder till

kundtillfredsställelse. Vi fastslog redan i inledningen av denna uppsats att det finns ett

positivt samband mellan ökad kundtillfredsställelse och ökad vinst, det vill säga

framgång. Den ökade kundtillfredsställelsen och framgången torde innebära att

orderingången stiger, vilket illustreras i figur 12 nedan.
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Figur 12: PIM:s påverkan på organisationens resultat. Källa: Egen.

Den ökande mängden order kan ses som en feedbacksignal till medarbetarna, där

kundernas tillfredsställelse visar sig i att de återkommer. Den externa

kundtillfredsställelsen kan därmed generera en intern kundtillfredsställelse. Vi menar att

det är viktigt att företaget fortsätter att kontinuerligt arbeta med PIM för att bibehålla,

och eventuellt öka, kundmedvetenheten hos de anställda. Om inte det sker kan den

ökande mängden order få negativa konsekvenser.

Även om den ökande mängden order kan fungera som en feedback på att medarbetarna

gjort ett bra arbete, leder den också till att det krävs mer resurser ifråga. Ett större krav

på resurser kan i sin tur bli ett störande moment, vad gäller medarbetarnas

kundmedvetenhet, om inte situationen hanteras rätt. Exempelvis kan den större volymen

av order medföra att den befintliga kapaciteten inte räcker till, vilket leder till att det

krävs förändringar om företaget ska kunna möta orderingången. Kanske företaget

anställer fler medarbetare, vilket innebär nya element i arbetsmiljön. Det krävs att de

nyanställda också uppnår en kundmedvetenhet, och om man inte lyckas med att öka

kapaciteten tillräckligt för att möta den ökande orderingången skapas en stressig

situation för medarbetarna. Den stressiga situationen kan bli ett av de störande element

som försvårar för medarbetarna att bibehålla kundmedvetenheten, vilket i sin tur kan

påverka kundtillfredsställelsen negativt.

Om företaget, som i exemplet ovan, inte lyckas bibehålla kundmedvetenheten blir den

ökande orderingången en belastning istället. Istället för fortsatt kundtillfredsställelse och

ökade inkomster kan företaget få otillfredsställda kunder som byter leverantör och
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därmed minskad omsättning, vilket illustreras i figuren ovan med det tomma

kassaskåpet.

Tidigare menade vi att med PIM åsyftas de anställda att inte bara bli medvetna om

kunden, utan att det också påverkar deras sätt att arbeta. I detta, deras sätt att arbeta,

menar vi att det också ingår i medarbetarnas arbetsuppgifter att ta vara på den

information som de eventuellt får om kundens uppfattning av produkter och tjänster.

Genom att medarbetarna förmedlar information från kunderna vidare kan det innebära

att produkterna kan utformas så att de möter kundens krav än bättre.

People Integrated Marketing är alltså, sammanfattningsvis, en kundstyrd

ledningsstrategi där man strävar efter att öka kundtillfredsställelsen genom att skapa ett

kundmedvetande hos alla medarbetare i företaget. Som vi tidigare sagt finns det inte

någon generell metod för hur det ska göras, men en av förutsättningarna för att man ska

lyckas med PIM är, enligt vår uppfattning, att medarbetarna har en tydlig bild av de

andra funktionerna inom organisationen. Då får de en klarare bild av företaget och vad

de bidrar med själva.

Faktorer som vi anser underlättar och är intressanta vid PIM är; öppna

kommunikationsvägar, ökad självständighet och delegerat ansvar. Vi menar att det

underlättar för medarbetarna att förstå situationen som företaget och kunden befinner

sig samt att det är faktorer som ofta ökar motivationen hos de anställda.

Just motivation och engagemang är faktorer som vi menar alltid är viktiga för att lyckas

med implementering av strategier. Vi vill avsluta detta kapitel med ett citat som

sammanfattar den strävan mot kundmedvetenhet som denna uppsats utgör:

”Listening to customers must become everyone’s business.”

Tom Peters (ur McKenna, 1991B, sid 42)

7.2. För vidare forskning

Under uppsatsarbetets gång har vi stött på en del ämnen som vi funnit intressanta, men

som inte rymts inom ramen för denna uppsats. Vi tar här upp dessa ämnen som förslag

för vidare forskning.
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Av praktiska skäl valde vi att endast intervjua de medarbetare som mest påverkar

slutresultatet i produkten, i vårt fall säljare och medarbetare inom produktionen. En

studie som går in mer på de indirekta funktionerna i företaget, och kundmedvetenhetens

betydelse i dessa, skulle därför vara intressant tycker vi. Detta skulle kunna ske antingen

på ett liknande upplägg som detta men bara med fokusering på de ”indirekta

pusselbitarna”, eller i en större studie där alla pusselbitar i företaget studeras.

Ett annat intressant och aktuellt ämne är hur den moderna informationsteknologin kan

användas för att underlätta och öka kundnärhet och informationsutbyte både inom

organisationen och i kontakten med andra.
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Bilaga 1. Intervjuguide till medarbetare:

1. Ålder?
2. Hur länge har du jobbat i företaget?
3. Vilken befattning har du? (vad du gör)

4. Din kontakt med kunden?
5. Befogenheter för att hjälpa kunden?
6. Hur behandlar ni idéer från kunderna?
7. Hur behandlar ni klagomål från kunderna?
8. Vilka kontaktpunkter med kund finns (telefon, möten osv.)
9. Vad betyder kundtillfredsställelse (nöjd kund) för dig?
10. Hur påverkar tanken på kundillfredsställelse dig i ditt arbete?

11. Eget ansvar/Självständighet? (mer, lagom, mindre)
12. Mål för företaget, mål för gruppen, mål för dig?
13. Rimliga krav (uppställda mål)?
14. Vad är din funktion för att uppnå målen?
15. Internutbildning?
16. Är du nöjd med lönesystemet?
17. Medarbetarsamtal?
18. Hur upplever du kontakten med andra avdelningar i företaget?
19. Känner din chef till din syn på ditt arbete och dina framtidsutsikter?
20. Hur får du information om vad som händer i företaget?
21. Skulle du vilja ha mer information?
22. I så fall om vad?

23. Vad upplever du för styrka hos företaget och era produkter?
24. Vad upplever du för svagheter hos företaget och era produkter?
25. Vems fel är det att leveranserna är försenade nu?
26. Beskriv företaget med tre ord:
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Bilaga 2. Intervjuguide till försäljningschef:

1. Ålder?
2. Hur länge har du jobbat i företaget?
3. Vilken befattning har du? (vad du gör)

4. Din kontakt med kunden?
5. Befogenheter för att hjälpa kunden?
6. Hur ser idealkunden ut?
7. Hur behandlar ni idéer från kunderna?
8. Hur behandlar ni klagomål från kunderna?
9. Vilka kontaktpunkter med kund finns (telefon, möten osv.)
10. Vad betyder kundtillfredsställelse (nöjd kund) för dig?
11. Hur påverkar tanken på kundillfredsställelse dig i ditt arbete?
12. Vad tas upp i de djupintervjuer som ni gör med kunderna?
13. Vad händer med resultatet från dessa djupintervjuer?
14. Hur fungerar och utvecklas säljstödsystemet?
15. Integrering av kunder, upprätthålla en relation mellan företag och kund
16. Vilka garantier och utfästelser ges till kunden?
17. Vems fel är det att leveranserna är försenade nu?

18. Kompetensutveckling för din avdelning (säljarna)?
19. Mål för företaget, mål för gruppen, mål för dig?
20. En beskrivning av mål och bonussystem.

21. Vad upplever du för svagheter hos företaget och era produkter?
22. Vad upplever du för styrka hos företaget och era produkter?
23. Beskriv företaget med tre ord:
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Bilaga 3. Intervjuguide till säljare:

1. Ålder?
2. Hur länge har du jobbat i företaget?
3. Vilken befattning har du? (vad du gör)

4. Din kontakt med kunden?
5. Befogenheter för att hjälpa kunden?
6. Hur ser idealkunden ut?
7. Hur behandlar ni idéer från kunderna?
8. Hur behandlar ni klagomål från kunderna?
9. Vilka kontaktpunkter med kund finns (telefon, möten osv.)
10. Vad betyder kundtillfredsställelse (nöjd kund) för dig?
11. Hur påverkar tanken på kundillfredsställelse dig i ditt arbete?

12. Eget ansvar/Självständighet? (mer, lagom, mindre)
13. Mål för företaget, mål för gruppen, mål för dig?
14. Rimliga krav (uppställda mål)?
15. Vad är din funktion för att uppnå målen?
16. Internutbildning?
17. Är du nöjd med lönesystemet?
18. Medarbetarsamtal?
19. Hur upplever du kontakten med andra avdelningar i företaget?
20. Känner din chef till din syn på ditt arbete och dina framtidsutsikter?

21. Konkurrenter?
22. Vad upplever du för styrka hos företaget och era produkter?
23. Vad upplever du för svagheter hos företaget och era produkter?
24. Vems fel är det att leveranserna är försenade nu?
25. Beskriv företaget med tre ord:
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Bilaga 4. Intervjuguide till produktionschef:

1. Ålder?
2. Hur länge har du jobbat i företaget?
3. Vilken befattning har du? (vad du gör)

4. Beskriv vem som har kontakt med kunderna!?
5. Kommer kunderna direkt till er (produktionen) när de har problem?
6. Vad betyder kundtillfredsställelse (nöjd kund) för dig?
7. Hur påverkar tanken på kundillfredsställelse dig i ditt arbete?

8. Kompetensutveckling för din avdelning (medarbetarna)?
9. Mål för företaget, mål för gruppen, mål för dig?
10. Hur tydliggörs målen för medarbetarna? (balanced scorecard)
11. Lönesystemet

12. Vems fel är det att leveranserna är försenade nu?
13. Beskriv företaget med tre ord:
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Bilaga 5. Frågeformulär till medarbetare

Hej!

Vi är två killar som studerar företagsekonomi vid Linköpings Universitet. Vi håller nu på med

det sista stora uppsatsarbetet innan vi blir klara med vår utbildning. Vårt val av ämne handlar

om kundnära marknadsföring där vi anser att samtliga i företaget är delaktiga och har en

uppgift att fylla. Vi har valt att studera ert företag eftersom ni 1997 lyckades erövra

Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Vi hoppas nu att du vill hjälpa oss i vårt arbete genom att svara på några frågor. Du behöver

inte skriva ditt namn på enkäten och de enda som kommer läsa svaren är vi två.

Tack för hjälpen   /   Magnus och Oskar

Skriv gärna på baksidan av papperet om inte raderna räcker till, glöm dock inte att skriva
vilken fråga det är i så fall.

Ålder?  ________ Antalet år i företaget?  ________

Yrke?  ________ Utbildning?  _____________________________________

1. Hur ofta kommer du i kontakt med kunden?  ______________________________

_____________________________________________________________________

2. I vilka ärenden kommer du i kontakt med kunden?  _________________________

_____________________________________________________________________

3. Hur upplever du kontakterna med kunderna?  _____________________________

_____________________________________________________________________

4. Brukar du kunna lösa kundens problem själv utan kontakt med chef?  __________

_____________________________________________________________________

5. Vad betyder kundtillfredsställelse (nöjd kund) för dig?  _____________________

_____________________________________________________________________

6. Hur påverkar tanken på kundillfredsställelse dig i ditt arbete?  ________________

_____________________________________________________________________
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7. Hur upplever du kontakten med andra avdelningar i företaget?  _______________

_____________________________________________________________________

8. Hur får du information om vad som händer i företaget?  _____________________

_____________________________________________________________________

9. Skulle du vilja ha mer information? _____________________________________

10. I så fall om vad? ____________________________________________________

_____________________________________________________________________

11. Vilka inom företaget påverkas av ditt arbete? _____________________________

_____________________________________________________________________

12. Brukar de komma med synpunkter och hur upplever du det? _________________

_____________________________________________________________________

13. Tycker du att de mål som företaget satt upp för dina arbetsuppgifter är rimliga?

_____________________________________________________________________

14. Är ditt arbete självständigt? ___________________________________________

_____________________________________________________________________

15. (Stryk under mer, lagom eller mindre)
Jag skulle vilja ha mer/mindre eget ansvar, nej förresten det är lagom som det är!

16. Känner du att du utvecklas på din arbetsplats? ____________________________

_____________________________________________________________________

17. Hur upplever du den utbildning (kurser etc) som du fått genom företaget? _______

_____________________________________________________________________

18. Tycker du att lönesystemet fungerar bra (varför/varför inte)? _________________

_____________________________________________________________________

19. Känner din chef till din syn på ditt arbete och dina framtidsutsikter? ___________

_____________________________________________________________________
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20. Känner du till företagets konkurrenter? __________________________________

21. Vems fel är det om leveranserna blir försenade?  __________________________

_____________________________________________________________________

22. Vad upplever du för styrka hos företaget och era produkter? _________________

_____________________________________________________________________

23. Vad upplever du för svagheter hos företaget och era produkter? _______________

_____________________________________________________________________

24. Beskriv företaget med tre ord: __________________________________________

_____________________________________________________________________


