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MARKNADSFÖRING OCH IT

- reflektioner för en teoretisk plattform
                                    

AKBAR KHODABANDEHLOO

SAMMANFATTNING

Marknadsföring är ett centralt ämne inom företagsekonomi som har lyckats sprida
sig till alltfler delar av samhället. Det är inte längre enbart inom företag som
marknadsföring används. Marknadsföring utnyttjas idag av stat, kommun,
politiska partier, universitet och högskolor, kyrkor, museer, teater m.m. Samtidigt
har den moderna informationsteknologin (IT) kommit att på ett avgörande sätt
påverka  marknadsföringen och det sätt på vilket marknadsföringsaktiviteter
bedrivs. Vad är då detta ämne som är så centralt inom företagsekonomi och som
har spritt sig framgångsrikt till olika delar av samhället? Vad innebär den ökade
IT användning ?

Det svar ger vi på den första frågan påverkar givetvis svaret på den andra.
Men  marknadsföring saknar tyvärr en sammanhållen teoribildning och en tydlig
identitet. Detta har varit ett återkommande tema i litteraturen. Förslag att göra
utbyte (exchange) till det centrala i ämnet har framförts av flera forskare. Där
hävdar man att marknadsföring i grund och botten handlar om utbyte mellan utbud
och efterfrågan och att utbyte borde därför stå i centrum för disciplinen. 

Det första syftet med denna rapport är att presentera en referensram för
förklaring av marknadsföring där kärnan är utbyte. Det andra syftet är att visa vad
ökad IT-användning  innebär för marknadsföring.
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1. INLEDNING

Informationsteknologin (IT) har haft en revolutionerande utveckling under de
senaste decennierna. Detta har fått konsekvenser för all verksamhet i företag och
organisationer. Marknadsföring, som utgör en av företagsekonomins
huvuddelar, är inte undantag. IT har redan påverkat marknadsföringen på ett
avgörande sätt och allt tyder på  att förändringen kommer att bli ännu större
framöver. Dagen traditionella sätt att bedriva marknadsföring kommer att
förändras i och med att alltfler företag och organisationer använder IT i sin
marknadsföring. I många länder har myndigheterna tagit aktiv del när det gäller
användningen av IT och elektroniseringen av all statlig handel. I Sverige
överenskom våren 1995 Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och
Staten att ha som mål att 95% av den offentliga sektorns upphandlingar och
inköp av frekventa varor och tjänster samt 50% av all annan upphandling ska
ske elektroniskt före 1998 års utgång. För detta ändamål har ett sekretariat
bildats som ska skapa förutsättningarna för att genomföra målsättningen.
(Elektronisering av statlig handel, handbok 1, 1996) 

Rapporten har som syfte att visa vad denna ökade IT användning innebär
för marknadsföring. Men innan denna fråga besvaras försöker jag klargöra vad
som menas med IT och vad  marknadsföring är. Därefter kommer jag att visa
vad ökad IT användning innebär för marknadsföring samt hur ska man ta till
vara de möjligheter till förändring och effektivisering som användningen av IT
medger.
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2. VAD ÄR IT?
Med IT menas vanligen de olika informationsteknologierna; datorteknik,
elektronik och teleteknik. Ibland utvidgas IT till att omfatta all de
informationsmaskiner som används för; anskaffning, behandling, analys,
lagring, presentation och överföring av information i alla dess former. Här ingår
bl.a.: datorer, videotex, on-line databaser, fax, telefax, telex, mobiltelefoner, TV
och en rad andra maskiner som används för kommunikation, utbyte och
överföring av information.

3. VAD ÄR MARKNADSFÖRING?
Begreppet "marknadsföring" används som synonym till det amerikanska
begreppet "marketing". Begreppet "marketing" myntades i början av detta sekel
i USA och omfattade "the whole field of selling-everything that the promotor of
a product has to do prior to his actual use of salesman and of advertising".
(Bartels, 1976) Sedan dess har praktiker och forskare använt begreppet med
olika betydelse i litteraturen.

Det har ofta använts till att beskriva det enskilda företagets
marknadsföringsproblem. Det har också använts för att beskriva hur
distributionssystemen som helhet leder till att produktionsmöjligheter och
förbrukarbehov matchas mot varandra. Termen distributionsekonomi har
använts länge som dominerande svenska motsvarighet till begreppet
"marketing" men då med tonvikt på övergripande analyser av
distributionssystems funktionssätt och utveckling. Ämnesområdet har så
småningom i allt större utsträckning på svenska börjat kallas "marknadsföring" i
takt med en ökad tonvikt på enskilda företags marknadsföringsproblem.

Ovanstående är en mycket grov förenkling av innebörden av begreppet
marknadsföring. Detta märks tydligt så fort vi försöker fastställa ämnets
ursprung eller definiera vad marknadsföring är.

3.1 Marknadsföringens ursprung
Det finns olika uppfattningar om marknadsföringens ursprung. Vissa daterar
marknadsföringen som samtida med den första människan och kallar
marknadsföringen för världens äldsta yrke. Andra menar att marknadsföringen
började när människan satte igång bytesaffärer som alternativ till våld, stöld
eller tiggeri för att tillfredsställa sina behov. (Kotler, 1977, s 20) Det finns också
de som ser marknadsföringen som ett mycket senare fenomen i människans
historia och försöker datera marknadsföringen genom att fastställa när
marknadsavdelningar för första gången bildades inom företagen. (Ibid, s 21)

Det finns de som uppfattar marknadsföring som en mycket yngre idé och
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försöker bestämma uppkomsten av marknadsföring genom att ta reda på när
termen marknadsföring för första gången dök upp i det akademiska
medvetandet. Här ses marknadsföringen som en produkt från början av detta
sekel. Kreusi nämns som den som först år 1905 myntade begreppet "marketing"
(Bartels, 1976, s 24).

Denna korta beskrivning visar tydligt hur stora tidsskillnaderna är när det
gäller att fastställa marknadsföringens ursprung. Oenigheten beror till stor del på
vad forskarna tar som utgångspunkt för bestämningen av marknadsföring och
vad de menar med marknadsföring.

3.2 Definitioner
Det finns idag ingen allmänt vedertagen definition av marknadsföring, trots den
uppsjö av litteratur som finns inom området. År 1910 hävdade Bulter att
marknadsföring är mer än reklam och försäljning. (Ibid, s 143) Idag likställer
fortfarande många marknadsföring med reklam och uppfattar den som ett
suspekt manipuleringsmedel.

Kotler definierar marknadsföring som "a social and managerial process by
which individuals and groups obtain what they need and want through creating
and exchanging products and value with others." (Kotler, 1994, s 6) Enligt
Gummesson handlar marknadsföring om "creating, developing, and maintaining
a network of relationships in which the firm thrives." (Gummesson, 1987, s 5)
Enligt Håkansson & Snehota omfattar marknadsföring alla de aktiviteter som
genomförs för att överbrygga gapet mellan framställning och förbrukning av
varor. (Håkansson & Snehota, 1976, s 8)

Listan kan göras mycket längre. Marknadsföringsforskare vid Ohio State
University gjorde år 1965 ett försök att undersöka "The statement of Marketing
Philosophy". Vad de kom fram till var bl.a. att det inte fanns någon enhetlig,
sammanhållen uppfattning om vad marknadsföring var. (Journal of Marketing,
1965, s 43)

Detta var alltså läget år 1965. Det finns inte heller idag någon enhetlig,
allmänt vedertagen definition av marknadsföring, vilket enligt Benndorf &
Henriksson bl.a. har "skapat utrymme för falska profeter som försökt att skära
guld med täljkniv i sitt utnyttjande av människors osäkerhet inför vad som krävs
för att vara en professionell marknadsförare." (Benndorf & Henriksson, 1989,
inledningssidan) Vissa går ännu längre och anklagar marknadsföringen för att ha
varit en dominerande kraft vid skapandet av många av dagens samhällsproblem.
(Se Arndt, 1981, s 10)

Det finns också de som talar om kris inom området. Redan i början av
1970-talet varnade Dawson för  att "there is need for greater recognition that
marketing science is in the crisis stage." Hans recept var då att "the highest
priority should be attached to research and conceptualization that will resolve
the critical anomaly which exists in the discipline." (Dawson,  1971, s 71) 
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Kriskänslan har inte försvunnit. Den finns fortfarande kvar bland forskarna.
Så sent som 1985 hävdade Venkatesh att marknadsföring befinner sig i kris. Han
klassificerade krisen i marknadsföring i tre grupper: a) kris i teoribildning; b)
kris i problemorientering; och c) kris i relevans. (Venkatesh, 1985, s 59) Enligt
Arndt har denna kris sin grund i den semantiska förvirring som finns om
marknadsföring inom litteraturen. (Arndt, 1981, s 10) 

3.3 Marknadsföringens olika semantiska betydelser
Marknadsföring har använts i olika bemärkelser i litteraturen. (Ibid, 11) 

Marknadsföring som ideologi. Den avser den ideologiska underbyggnaden för
marknadsföringen sådan den bedrivs i västvärldens kapitalistiska ekonomier
eller blandekonomier.

Marknadsföring som en administrativ disciplin. Den är den tillämpade delen av
ämnet och behandlar disciplinens normativa, tekniska och problemlösande
dimension.

Marknadsföring som vetenskap. Här ses marknadsföring som ett socialt förlopp.
Den förklarar regelbundenheter i transaktioner mellan parterna på en marknad.
Arndt anser att marknadsföring som administrativ disciplin bygger/bör bygga på
marknadsföring som vetenskap precis som tandläkarpraktik bygger på anatomi
och läkaren bygger på medicinsk vetenskap. (Ibid, s 11)

Men frågan är: Hur har utvecklingen hittills varit? En undersökning av
marknadsföringslitteraturen visar att både forskare och praktiker under olika
perioder av det ekonomiska systemets utveckling har använt sig av olika
begrepp och filosofier.

3.4 Den samhällsekonomiska utvecklingen och marknadsföring 
Historiskt har det funnits ett antal teoribildningar inom marknadsföringen. Dessa
har följt samhällets utveckling och kan mycket grovt indelas enligt följande. (Se
Kotler, 1994, s 11-17; Troye, 1989, s 9-14;  Tufvesson, 1987, s 29-32)

� Självhushållning. 
� Produktion mot kundorder
� Produktion mot marknad
� Massproduktion mot marknad
� Försäljningseran
� Marknadsföringseran
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� Social marknadsföringsorientering
 
Att göra en sådan generell tidsbestämning av marknadsföringens utvecklingen är
naturligtvis orealistiskt. Alla ovanstående orienteringar betonar olika aspekter av
företagets verksamhet som i olika faser av en branschs utveckling kan vara mer
eller mindre viktiga. (Gummesson, 1984, s 19) Indelningen kan uppfattas som
idealtyper. Ett verkligt företags marknadsföring kan vara styrt av såväl
produktionssystemet, produkten, försäljningen, marknaden och samhället.

Men som nämndes ovan är det marknadsföringsorienteringen eller - som
det ofta kallas - marknadsföringsbegreppet (the marketing concept) som har
dominerat i både teori och praktik.
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4. MARKNADSFÖRINGSBEGREPPET
(THE MARKETING CONCEPT)

Marknadsföringsbegreppet tillkom som en praktisk reaktion från de företag som
kände att de ekonomiska förhållandena förändrades från säljarnas till köparnas
marknad. Även om begreppet har använts på olika sätt av olika forskare är syftet
kundorientering, integrering av företagets marknadsföringsaktiviteter samt
lönsamhetsorientering av marknadsföringen. Marknadsföringsbegreppet blev så
dominerande att det kunde etablera sig som ett "paradigm" i både den praktiska
och akademiska världen. Begreppet bildade också grundvalen för
marknadsföringen. (Arndt, 1981, s 12)

Synsättet hade (och har fortfarande) sina förtjänster. Det förklarar t.ex. det
enskilda företagets marknadsföringsbeteende och hur företaget via en
uppsättning av tekniker kan påverka marknaden. Men marknadsförings-
begreppet visade sig ha många kritiska anomalier, för att använda Kuhns
uttryck. Begreppet skulle leda till vinst men skapade konflikt och stress i
företagen, kostnadsökningar och ofta förekommande produktmisslyckanden. Det
skulle tillfredsställa konsumenternas behov och önskemål samtidigt som
företaget gjorde vinster. Men det visade sig att dessa två mål inte alltid var
förenliga och möjliga att  uppfylla. Kundorientering innebar också att en produkt
som tillfredsställde ett önskemål hos en grupp konsumenter kunde ha negativa
effekter på andra grupper på samhället, på miljön och även för dem själva på
längre sikt. (Dessa kritik framförs av bl.a. Arndt, 1981, s 11-13; Tufvesson,
1987, s 37-4)

Marknadsföringsorienteringen blev också centrerad kring det säljande
företagets marknadsföringsbeteende. Den negligerade relationer och
interaktioner mellan parterna i en transaktion.  Den var kortsiktigt orienterad och
saknade en noggrann konkurrensanalys. Den inriktade sig främst på de
utbytesskapande aktiviteterna och glömde bort andra aspekter av utbyte. Sist
men inte minst byggde begreppet på orealistiska och felaktiga antaganden.

I denna situation gjordes många försök att åtgärda dessa brister. En del
forskare har försökt att eliminera anomalier hos det traditionella
marknadsföringsbegreppet utan att för den skull ifrågasätta dess grunder och
åstadkomma något paradigmskifte. Det ledde till utvecklingen av en rad (del)
teorier, synsätt och modeller som skulle förklara vad marknadsföringsbegreppet
inte kunde förklara. Några försök är följande.

 På konsumentsidan försökte man studera hur man skulle stödja
konsumenterna gentemot producenterna. Inom makromarknadsföring försökte
man studera marknadsföringens makrokonsekvenser. Konsumentbeteende-
modeller försökte förklara de enskilda konsumenternas köpbeteende. Modeller
över organisationers köpbeteende försökte förklara de organisatoriska köparnas
beteende. Inom strategisk marknadsföring kritiserades begreppet för att enbart
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handla om utformning av marketing mix och för att sakna en integrerad
strategisk ram.

Med denna utveckling blev inte den semantiska förvirringen mindre utan
större. Resultatet av utvecklingen blev en uppsjö delteorier som visserligen
förklarade vad marknadsföringsbegreppet inte kunde förklara. Detta skapade en
semantisk förvirring inom marknadsföring vilket enligt många orsakade dess
kris. Det blev mycket problematiskt att veta vad marknadsföring egentligen var.

Forskarna i den andra riktningen försökte utveckla en enhetlig och
sammanhållen teori om marknadsföring som kunde enhetliggöra ämnet samt ge
en fast teoretisk grund för utveckling av marknadsföringsteknik. Här gällde att
bestämma vad som borde vara marknadsföringens kärna.

4.1 Marknadsföring som utbyte 
Övergången från försäljningseran till marknadsföringseran skulle föra
marknadsföringen mot kundorientering, lönsamhetsorientering och integrering
av det enskilda företagets åtgärder. Men marknadsföringsbegreppet med dess
mikro- och problemlösnings-perspektiv utlöste många problem. Det resulterade
också i en semantisk förvirring inom området och förde ämnet rakt in i en
identitetskris.

I detta läge växte ett nytt paradigm fram. Där föreställde man sig
marknadsföring som utbyte. Det centrala i denna föreställning var att
marknadsföringens kärna var utbyte mellan utbud och efterfrågan och att utbyte
borde stå i centrum för disciplinen. Men en närmare studie visar att forskarna
använder utbyte i olika bemärkelse. Vissa använder det som synonym för
transaktion. Det finns också de som skiljer mellan utbyte och transaktion och
använder det senare som något utöver själva utbytet. Det har också föreslagits
andra fokus för marknadsföring. 

"There was always (and there may be still for many) an ambiguity as to the
object of marketing as a scientific discipline. The choice of object or focus of
analysis by marketing researches has oscillated between market (the exchange
place and process), supplier (the marketing behavior and strategy) or customer
(the purchasing behavior and strategy) perspectives." (Valla, 1990, s 3)
   
En ensidig fokusering av marknadsföring på producenter eller konsumenter
leder, enligt Valla, till "a biased, unbalanced, one-way-active vision of
marketing". Ett viktigt framsteg har gjorts när "exchange became accepted by
many scholars as the core concept of marketing," hävdar han. (Ibid, s 3) 

Kontroversen om vad som ska ligga till grund för ekonomisk teoribildning
har en lång historia. Redan under antiken betonade Aristoteles konsumtionens
särställning. Den ekonomiska verksamhetens (oikonomikens) syfte är
framställning av varor i konsumtionssyfte, hävdar Aristoteles. För Adam Smith
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är också konsumtionen det slutliga och enda syftet med all produktion.
Konsumtionsperspektivet och tillfredsställelse av behov dominerar den liberala
ekonomiska teorin.

Hos institutionalisterna (t.ex. Commons) kan varken konsumtion eller
produktion vara utgångspunkt för teoribildning utan relationer och transaktioner
dem emellan. Senare följer en rad transaktionsteoretiker, t.ex. Coase och
Williamson, Commons linje och väljer transaktionen som analysenhet för
ekonomin. (Se Khodabandehloo, 1995)

Sjöstrand hävdar också att det varken är fruktbart eller möjligt att välja
endera produktions- eller konsumtions-perspektivet vid ekonomisk analys eller
sätta det ena före den andra i en ekonomisk teoribildning. (Se Sjöstrand, 1985, s
55)

När det gäller marknadsföringen har den liberala betoningen av
behovstillfredställelse dominerat teoribildningen under lång tid. Där föreställer
sig forskarna att människor har behov och marknadsföringens uppgift är att
tillfredsställa människans behov. Vi kan t.ex. titta på Kotlers definition av
marknadsföring:

"We define marketing as a social and managerial process dedicated to meeting
human needs." (Kotler, 1994, s 4)

Men Kotlers ensidiga föreställning om marknadsföring har starkt ifrågasatts
under de senaste två decennierna. Guillet de Monthoux tar t.ex. upp aspekter i
ekonomin som talar emot Kotlers betoningen av behovstillfredställelse inom
marknadsföring. (Guillet de Monthoux, 1985)

Gummesson överger också den ensidiga betoningen av konsumtionssidan
och talar om "a long term interactive relationship," eller  "relationship
marketing". (Gummesson, 1991, s 73) Vad som är klart är att ingendera av
produktion eller konsumtion kan sättas före den andra.

Många forskare har under de senaste decennierna försökt undvika den
ensidiga fokuseringen av marknadsföring och sätta utbyte istället för
behovstillfredställelse i marknadsföringens kärna. (Se t.ex. Alderson, 1965;
Kotler, 1994, Tufvesson, 1987, Bagozzi, 1979) Utbyte betraktas också som den
bästa fokuseringen för marknadsföringen.
   
"... the best approach is one that has been developed just recently. In searching for
a generic concept of marketing, Kotler defined marketing as the set of human
activities directed at facilitating and consumating exchanges. This view of
marketing as exchange was later expanded by Bagozzi." (Johnston, 1978, s 517)

Många marknadsföringsforskare uttrycker också marknadsföringen som utbyte
mellan utbud och efterfrågan. Alderson ger t. ex.följande definition av
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marknadsföring:
   
"Marketing, of course, is the exchange taking place place between comsuming
groups on one hand and supplying groups on the other.” (Alderson, 1957, s. 15)

Valet av utbyte innebär många fördelar för marknadsföringen. Den kanske
viktigaste fördelen är just perspektivets mångdimensionalitet vilket ger en
balanserad bild av marknadsföring. Men perspektivet innebär en rad andra
fördelar. Begreppsmässiga och metodologiska problem kring utbyte har
diskuterats i många vetenskaper t.ex. ekonomi, sociologi, psykologi och
antropologi. Det bidrar till en bättre kunskapsbildning inom marknadsföring.

4.2 Kritik mot perspektivet
Det finns kritik mot det föreslagna utbytesperspektivet. Kritikerna menar att
perspektivet reducerar marknadsföring till att enbart omfatta människans
kalkylerande relationer. I sin kritik av det utbytesteoretiska perspektivet stödjer
t.ex. Frell & Frell sig på Blau som säger att utbyte inskränker sig endast till de
mänskliga handlingar som :

   "... are contingent on rewarding reactions from others and that cease when these
expected reactions are not forthcoming." (Ferell & Ferell, 1987, s 130)

Här utesluts de mänskliga handlingarna där det finns inslag av makt, beroende,
reciprocitet, altruism, tvång och våld, menar Ferell & Ferell. Hirshman kritiserar
också det utbytesteoretiska perspektivet på marknadsföring att omfatta enbart
människans egoistiska och kalkylerande relationer. (Hirschman, 1987, s 141)
Vidare menar hon att ett utbytesteoretiskt perspektiv på marknadsföring
utesluter vissa former av utbyten t.ex. självhushållning (internt utbyte) dvs de
utbyten som förekommer inom t.ex. hushåll. Vad marknadsföring studerar är
enbart en form av utbyte nämligen det frivilliga marknadsutbytet.

Firat framhåller att ett utbytesteoretiskt perspektiv på marknadsföring leder
till ett slags ideologisk dominans inom marknadsföring. Han utgår från Enis och
menar att utbyte inte är det enda sätt på vilket människan kan tillfredsställa sina
behov. Människan kan tillfredsställa sina behov via tvång, gåvor eller liknande.
(Firat, 1995, s 141)

Vad Feers & Ferell, Hirschman, Firat kritiserar är i själva verket inte
utbytesparadigmet utan att marknadsföring reduceras till att handla om enbart en
form av utbyten nämligen det frivilliga, kalkylerande, ekonomiska
marknadsutbytet eller de teorier om utbyte som är inspirerade av neoklassisk
ekonomisk teori. Vad som är klart är att utbyte inte enbart sker på marknaden.
Utbyte kan ske i flera olika former.
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"... Organizations exchange output for input with many constituencies, both
internal and external, and these may be direct or indirect, economic or non-
economic, market or non-market exchanges." (Dixon, 1985, s 34) 

Marknadsföringens uppgift är inte enbart att studera det frivilliga
marknadsutbytet. I verkligheten sker inte heller allt utbyte på marknaden. Det
mänskliga utbytet kan i sina framträdelseformer ha inslag av frivillighet, våld
och reciprocitet på en och samma gång. Men marknadsföring har traditionellt
begränsats till att enbart omfatta en form av utbyte nämligen det frivilliga
utförda marknadsutbytet.

Den kritik som framförs av Ferell & Ferell, Hirschman och Firat är
berättigad när det gäller en stor del av den hittillsvarande utvecklingen inom
marknadsföring. Där har marknadsföring begränsats till att omfatta enbart en
form av utbyte nämligen det frivilliga marknadsutbytet. Kotler, en av
arkitekterna bakom det utbytesteoretiska perspektivet på marknadsföring
begränsar marknadsföringen till att enbart handla om det frivilliga fria utbytet.
Under senare år har alltfler forskare, även Kotler, betonat att marknadsföring bör
utvidgas till att omfatta även andra former av utbyte än det frivilliga fria
marknadsutbytet. Kotler talar till och med om en ny era inom marknadsföring
nämligen "relationship marketing", där marknadsföraren försöker etablera,
utveckla och bibehålla bindningar och starka relationer med kunder. (Kotler,
1994)

Många forskare utanför marknadsföring betonar också att utbyte inte kan
begränsas till att enbart handla om det frivilliga kalkylerande marknadsutbytet.
Sjöstrand utgår från Bell och menar att:

"Det är inte rimligt att begränsa en analys av produktion, investering, och
konsumtion av varor, tjänster, ideer etc till att röra i huvudsak en av
utbytesformerna." (Sjöstrand, 1985, s 388) 
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5. MARKNADSFÖRING - ETT UTBYTESPERSPEKTIV
Ovan beskrev jag marknadsföring som ett utbyte mellan utbud och efterfrågan.
Här nedan kommer jag att presenteras en referensram för förklaring av
marknadsföring där kärnan är utbyte.

Verkligheten är en komplex och odelbar helhet. I önskan att nå kunskap om
detta komplex har olika vetenskaper vuxit fram. Vad en vetenskap är kan därför
diskuteras utifrån hur en vetenskap ska avgränsas eller vad en vetenskap ska
beskriva. Russel beskriver varje vetenskap utifrån de centrala begrepp som
används. (Lundgren, 1986, s 79) En vetenskap som geografi, menar Russel, är
en unik vetenskap genom att den har ortnamn som unika termer. Enligt denna
uppfattning finns alltså vissa unika termer och begrepp inom varje vetenskap,
som just avgränsar en vetenskap från andra. Enligt denna beskrivning finns
alltså ett kärnbegrepp som avgränsar marknadsföring från andra ämnen. Som jag
nämnde ovan har det föreslagits olika fokus för marknadsföring. Av dessa anses
utbyte vara det mest relevanta och bästa. (Johnston, 1978, s 517) I den
referensram som kommer att utvecklas i det närmaste står också utbyte i
centrum. Men vi behöver fler begrepp och kategorier för att kunna ge
referensramen en form och ett innehåll. Dessa kategorier är nödvändiga
förutsättningar för byggandet av referensramen. De ger oss en bild av hur
referensramen ska utformas och hur dess form och innehåll ska se ut. Utan dessa
kategorier blir vi planlösa och därmed bildandet av ramen omöjlig. Men vilka är
dessa kategorier och vad är det som de ska förklara?

Marknadsföringens viktigaste uppgift, liksom varje annan vetenskap, är att
beskriva och förklara händelser och sakförhållanden. En sådan förklaring ska ge
oss svar på "varför" frågan. Det som skall förklaras (explanadum) kan vara en
händelse t.ex. varför ett utbyte sker och varför aktörer ingår i bytesrelationer
med varandra. Det kan också vara ett sakförhållande t.ex. varför
utbytesrelationerna mellan aktörer är långvariga. Detta är den positiva eller
deskriptiva sidan av vetenskapen. Den fråga som ska förklaras här är:

Varför deltar köpare och säljare överhuvudtaget i ett utbyte med varandra?

För att kunna ge en fullständigt svar på ovanstående fråga måste referensramen
ge svar på bal på följande frågor:

   - Varför gör aktörer byten?
   - Vilka är aktörerna?
   - Hur beter sig aktörerna?
   - Vad/vilka element byts i en bytesrelation?
   - Varför är/blir relationerna långvariga?
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   - Vad påverkar bytesrelationer?

Ovanstående förklaringar kan ske på olika sätt. Vi kan förklara skeenden genom
dess orsaker (orsaksförklaringar), genom dess verkningar (funktionalistiska
förklaringar) och genom dess avsedda verkningar (ändamålförklaringar). Det
finns också inom vetenskaperna olika uppfattningar om förklaringar ska vara
enkla och approximativa eller fullständiga och komplexa; om förklaringar ska
vara atomistiska eller holistiska; om de ska vara kvantitativa/tekniska eller
kvalitativa/förklarande; om de ska visa generella tendenser eller vara konkreta
förklaringar av skeenden etc. Vad som är klart är att de olika förklaringarna inte 
utesluter varandra utan har olika syften och kompletterar varandra. 

Hittills har uppgiften varit att förklara "varför" aktörerna ingår i
bytesrelationer med varandra. Enligt den realistiska vetenskapsuppfattningen har
vetenskapen också ett praktisk, tillämpat syfte. Detta är den sk normativa
marknadsföringens uppgift (dvs marknadsföring som administrativ disciplin).
Den fråga som ska besvaras här är:

Hur stimuleras, skapas och genomföras utbyte?
   
Inom nationalekonomi antas det vanligen finnas köpare som är  beredda att köpa
ett företags produkter till ett överenskommet pris. Där behövs inga insatser för
att skapa och stimulera utbyte. Marknaden karaktäriseras av homogenitet. Priset
antas överbrygga gapet mellan utbud och efterfrågan och skapa jämvikt och
harmoni dem emellan.

Inom marknadsföring antas det däremot finnas ett gap och en avvikelse mellan
framställning och förbrukning av varor som måste överbryggas och matchas.
Det behövs också en rad aktiviteter för att ett utbyte ska kunna komma till stånd.
Den administrativa marknadsföringens uppgift är därför att ge svar på frågor av
följande typer:

- Vilka (utbytes)aktiviteter behövs för att ett byte ska kunna stimuleras,
      skapas, undvikas och genomföras?
- Vilka (utbytes) aktiviteter behövs för att gapet och avvikelser mellan utbud                          

      och efterfrågan ska överbryggas?

Så långt har jag beskrivit "varför" aktörerna på marknaden går in i
bytesrelationer och "hur"  utbyte i praktiken skapas, genomförs och undviks. Det
finns ytterligare en uppgift för vetenskaperna nämligen att beskriva hur
verkligheten bör vara och inte hur verkligheten är. Austin kallade sådana
påstående för talhandlingar eller performativa påståenden. (Se,
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Khodabandehloo, kapitel 2) När sådana påståenden görs uppstår ett nytt läge. De
säger inte hur verkligheten är utan hur verkligheten bör vara. Vetenskapens mål
är här att skapa en önskvärd verklighet och inte att avbilda den redan existerande
verkligheten. Marknadsföringens uppgift är här att ge svar på följande fråga:

Hur borde utbyte skapas och genomföras?

Marknadsföringens uppgift är här att beskriva hur ett önskvärt utbyte skall
skapas, genomföras eller undvikas. Här gäller det att "ordna" utbyte på ett sätt
som kan ge ett önskvärt resultat för alla inblandade. Inom nationalekonomi antas
pris-/marknadsmekanismer och den osynliga handens kraft skapa det bästa
utbytesresultatet. Många nationalekonomer och marknadsföringsforskare tror
inte att priset ensamt kan harmonisera produktion och konsumtion. Det behövs
en rad (sam)ordningsaktiviteter för att skapa harmoni mellan produktion och
konsumtion, utbud och efterfrågan.

Sjöstrand betonar också betydelsen av "ordningen" när det gäller
förklaringen av samhälleliga transaktioner. Han ser en djupare analys som
nödvändig såväl av vad en ordning är som hur den etableras och vilka
konsekvenser den har för ekonomins funktionssätt. Den fundamentala frågan är
här att ordningen skapas på ett sätt som ger ett önskvärt resultat, menar han.
(Sjöstrand, 1985, s 388) I litteraturen används olika begrepp/mått som
instrument för utvärdering av byteshandlingar. I äldre litteratur användes ofta
begreppet rättvisa. I modern litteratur använder forskarna andra begrepp. Ett
sådant begrepp är effektivitetsbegreppet. Ett annat begrepp som används för
utvärdering av marknadsföringens resultat är kvalitetsbegreppet. Det är främst
inom tjänstemarknadsföring som begreppet används. De två sista frågorna som
referensramen ska besvara är därför följande:

- Hur kan samhälles byteshandlingar ordnas så att resultatet bli effektivt och                                                

        högkvalitativt?
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Resultatet av ovanstående diskussion innebär att referensramen omfattas av
följande begrepp och kategorier:

                                                                Vad är utbyte?                                   

                Former för utbyte

                                                                Varför gör aktörer byten?    
 
                                                             Aktörer                                                       

                    Utbytesbeteende      
                                                                         Utbytesrelationer

         Utbyteselement                     Utbyte                          Ordning

                                     Utbytessituation 

         Effektivitet/kvalitet                           Utbytesaktiviteter                                                       

Beskrivningen ovan visar referensramens innehåll, form och omfattning. När det
gäller referensramens omfattning görs inga anspråk på att vara heltäckande utan
den kan ses som ett försök att visa de viktiga elementen i en generell, vidgad
referensram för förklaring av marknadsföring.

5.1 IT-MARKNADSFÖRING
Ovan beskrev jag marknadsföring som ett utbyte mellan utbud och efterfrågan.
Jag presenterade också en rad begrepp och kategorier som skulle bilda en
refernsram för förklaring av marknadsföring. Dessa kategorier används för att
beskriva utbytesprocesser och interaktionen mellan parterna i en transaktion.
Köp- och säljprocessen är ofta en mycket komplicerad process och består av en
rad delprocesser och kan beskrivas på många olika sätt. Processen varierar också
om det är den enskilde konsumenten eller hushåll som står för köp eller ett
företag, en organisation. 

Nedanstående är en mycket förenklad illustration av en utbytesprocess. Det
används för att illustrera vad som händer i en köp- och säljprocess mellan
köpare och säljare. IT-användning påverkar köp- och sälprocessen och det sätt
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på vilket konvergensen mellan köp och säljprocessen sker.

                  Köpsprocessen                                                         Säljprocessen          
                           
Steg 1:                                                                                      Steg 1:
Förplanering/                                                                        Förplanering/
Föreköpprocessen                                                                Föresäljprocessen

Steg 2:                                                                                     Steg 2:
Upphandlingsprocessen                                                     Upphandlingsprocessen

Steg 3:                                                                                 Steg 3:
Beställning, faktura och                                                   Leverans, faktura
utbetalning och inbetalning
                                                          

Konvergens

Figur 1:  Konvergens av köp- och säljprocessen

Ovan illustrerade jag en köp- och säljprocess där tre huvudprocesser ingår
nämligen: förplanering, upphandlingsprocessen och beställning/leverans och
betalningsprocess. IT användning får konsekvenser för var och en av dessa
processer. Jag ger här ett exempel från elektronisering av den statliga handeln
för att illustrera hur IT-användning påverkar köp-/säljprocessen. (Elektronisk
handel för Kommuner, Landsting och Stat, handbok 1, 1996)

Offentliga sektorns inköpsverksamhet delas in i (figur 1) förplaneringsfasen,
upphandlingsfasen och avrop/faktura/betalningsfasen. Upphandlingsfasen och
avropsfasen består av parallella alternativprocesser för olika typsituationer.
Resultatet av förplaneringen är en budget för inköp under kommande
budgetperiod. Upphandlingsprocessen resulterar i avtal med leverantörer som
används under  avrop/faktura/betalningsprocessen.
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Figur 2. Processkarta, källa Elektronisk handel för Kommuner, Landsting
och Stat, handbok 1, s 82

Förplanering. Här hämtar upphandlaren information om; förbrukningsstatistik,
produktinformation, leverantörsinformation, information om gällande avtal med
leverantörer, marknadsöversikter, leverantörsstatistik etc. Denna information
hämtas från interna och externa databaser. Sedan gör upphandlaren en
behovsanalys av den köpande enheten för att analysera hur mycket som ska
köpas. En sådan analys kan göras på en mängd olika sätt t.ex. med hjälp av
statistik. Om det visar sig att behovet av ett viss varuslag överskrider
tröskelvärdet (ca 1,5 milj kr) ska en förannansering ske till Official Journal (OJ)
och databasen Tenders Electronic Daily (TED). I övrigt planeras upphandlingar
för det kommande året. Förplanering äger rum  i dialog med förbrukade enheter.
Denna kan göras med elektronisk post. 

Förplanering

Budget

Upphandling

Avrop/faktura/betalning
Utbyte pris/produktinformation

Normal
inkl faktura

Faktura-
löst

Quick
Response

Orderlöst Best utan
avtal

Öppen Selektiv Förhandlad Förenklad Enskild
Leverans
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                                                                                                                           (Förbrukare)

           
            
          Insamling och sammanställning av information och kommande budgetperiods       
          förväntade behov ( Upphandlare) * Förplaneringssystem     

� X Mecu

   
* OJ/TED
                               � XMSEK

               * Nationell annonsdatabas

Figur 3. Handlingfas 1, källa elektronisk handel för ……handbok 1, s 84

Upphandlingsprocessen. Efter att en upphandling annonserats läggs
förfrågningsunderlaget i en databas. De intresserade leverantörerna sänder ett
ordermeddelande till databasen och hämtar anbudet elektroniskt. Före
anbudsdagen översänder leverantören offerten elektroniskt till den
upphandlande enheten. Till tidpunkten för anbudsöppnande skickar leverantören
nyckel för öppnande av den krypterade offerten. Vidare lämnas meddelande om
erhållet uppdrag. (För en schematisk beskrivning av dessa processer se

Elektronisk handel för Kommuner, Landsting och Stat, handbok 1, s. 85-87)  
Beställning/faktura/betalprocessen. Här överför leverantören en sk priskatalog
elektroniskt till den köpande enhetens databas. Beställaren skickar en beställning
elektroniskt till leverantörens ordermottagning. Här förbereds nu leveransen,

Förannons Budget

Information
om kommande
behov

Externa
informations
källor

Interna
informations
källor
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speditörens system aktiveras  och varorna kommer enligt leveransplanen. Sedan
görs en kontroll av att rätt varor har levererats. Kontrollen kan göras med hjälp
av EAN-koder eller streckkodsläsare. Om rätt vara levererats får en annan
applikation en signal att betalningen till leverantören ska ske. Redan vid
beställningen blir underlaget för bokföringen klar och vid leveranskontrollen
sker attesteringen elektroniskt. 

Ovanstående är en mycket kortfattat illustration av vad IT tillämpning
innebär. I var och en av ovanstående processer krävs naturligtvis en rad IT-stöd,
programmoduler, systemstöd, tjänster och informationsmaskiner.

5.2 Konsekvenser av IT-användning
IT-användning innebär naturligtvis förändring och effektivisering av
marknadsföringen.  Frågan är: Hur ska företag och organisationer ta till vara de
möjligheter en sådan förändring och effektivisering erbjuder? Detta gör
företagen bäst genom att identifiera de olika processerna, interaktionen mellan
aktörerna samt informationssambanden som är förknippade med
utbytesprocessen. Här har företagen använt sig av olika teknik och metoder
under de senaste decennierna.

Under 70- och 80-talet hade företagen ett intraorganisatoriskt perspektiv
och fokus låg på att förändra företagets verksamheter. Uppmärksamhet riktades
främst på utformningen av organisationsstrukturen och styrsystem samt
utvecklingen av produkter. Mindre uppmärksamhet riktades mot processer i
företaget. Informationstekniken spelade en marginell roll under denna period.
Den användes främst  för att förbättra administrativa processer.

Sen kom 1990-talet och lågkonjunkturen. Samtidigt ökade den globala
konkurrensen. Det blev allt viktigare för företagen att framställa billiga och
högkvalitativa produkter och tjänster. Detta ledde till förändring och
effektivisering av arbetsprocesser genom ett bättre utnyttjande av modern
informationsteknologi, en process som har kommit att gå under namnet Business
Process Reengineering (BPR) och innebär en radikal förändring av processerna
inom organisationen med hjälp av IT. Företagen har också försökt åstadkomma
stora processförändringar genom att förändra samverkan och informationsflöde
mellan organisationer. Här handlar det inte längre  om en intra-organisatoriskt
förändring utan om inter-organisatorisk inriktning på förändringen. En
förändring som tar hänsyn till samverkan och informationsflöde mellan nät av
organisationer. Här talar man om Business Network Redesign (BNR ) som
handlar om att radikalt omstöpa processerna i organisationen med hjälp av IT. 

Nu är vi inne i en annan era nämligen den sk Business Scope Redesign
(BSR). Betoningen är här på allianser, kärnkompetens och förmågan att
definiera sin framtid. Företag är imaginära där ”för företaget avgörande värden,
processer och aktörer också existerar och hanteras utanför företagets juridiska
enhet, redovisningar och organisatoriska beskrivningsspråk”. (Hedberg, m. fl,
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1994, s 16) Samordnande kärnkompetenser är en viktig förutsättning för ett
sådant systems konkurrenskraft och överlevnad. Här spelar också IT en
väsentlig roll och utgör en viktig sammanbindare. Vad som är viktigt här är
följande:

”…, it is important to facilitate and encourage organizational learning and the free
sharing of knowledge. ……… Beeing typically knowledge-intensive firms,
imaginary organizations should perhaps be more concerned with time-to-learn and
time-to-share than with traditional concepts such as time-to-market and just-in-
time (to the factory).” (Hedberg & Olve, 1997)

Processförändringar kan företagen åstadkomma på en mängd olika sätt t.ex.
evolutionärt, dvs som ständigt pågående förbättringar av processerna. Här gäller
det att bygga mekanismer som gör dessa ständiga men oftast marginella
förändringar möjliga. Förändringar kan också vara av revolutionär art, dvs
strukturella och radikala förändringsprocesser. Här handlar det om plötsliga och
genomgripande förändring av processerna i företaget. Här spelar
informationsteknik en nyckelroll. Oavsett på vilket sätt processförändringar
genomförs i organisationer är ett systematiskt angreppssätt en förutsättning för
att dessa förändringar skall lyckas. Detta gör det möjligt att kunna studera alla
de interna och externa processer som har betydelse för interaktioner mellan
parterna i en utbytesprocess.
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