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Med synkende kundetilfredshet står en rekke virksomheter ovenfor formidable utfordringer. Det handler 

om fremtidig cashflow. Mange ledere har begynt å få opp øynene for hva en marginal forbedring i 

gjenkjøpsraten kan bety for bedriftens omsetning og lønnsomhet. For eksempel øker omsetningen med 

omlag 35% dersom gjenkjøpsraten stiger fra 60 til 70% og den dobles dersom gjenkjøpsraten stiger fra 60 

til 80%. På den annen side halveres omsetningen dersom gjenkjøpsraten synker fra 95% til 90% - noe den 

fort kan gjøre i viktige segmenter. Opprettelse av ulike kundelojalitets- eller relasjonsprogrammer må sees i 

lys av dette. Mye gjøres, men det meste gjøres galt! Jeg vil hevde at de fleste Customer Relationship 

Management (CRM) programmene mislykkes fordi lederes syn på business er for snevert. La meg utdype. 

 

Fra konkurranse til samarbeide 

Fra engelskspråklig ledelses- og markedsføringslitteratur lærer vi at det gjelder å "outsmart competition"; 

"capture market share"; "making a killing"; "fighting brands"; "beating up suppliers"; "locking up 

customers"; "go to war with new products". ”BUSINESS IS WAR!”. Men business er ikke bare krig. 

Business er krig og fred - samtidig! Fordi både bedrift og kunde ønsker å gjøre en god handel kan det fort 

lede til opportunistisk (bevisst lure den andre part) eller strategisk (utnytte den andres svakhet) oppførsel. 

Når ingen av partene regner med å se den andre igjen, er denne typen oppførsel uproblematisk. Problemet 

oppstår når man regner med å treffe den andre part igjen og at dette møtet er viktig for minst en av partene. 

Konsekvensen av CRM er nettopp at begge parter legger opp til å møtes igjen. Noe som nødvendigvis vil 

måtte påvirke deres atferd i dag. CRM representerer derfor et vesentlig brudd med den gamle 

tankemodellen hvor kunder og leverandører var som fremmede skip som passerte hverandre om nattene. 

Det er min påstand at CRM krever en samarbeids- fremfor konkurranse tilnærming til samhandlingene. En 

rekke studier som har en spill teoretisk tilnærming dokumenterer med all tydelighet at samarbeide fremfor 

konkurranse er en bedre strategi med høyere avkastning når fremtid kontakt mellom partene er sannsynlig 

og viktig. Et eksempel kan kanskje illustrere mitt poeng. 

 

 På vei til London lander du på Heathrow. Ut av ankomsthallen ser du etter en av de kjente sorte taxiene. 

Din sjåfør har ventet i 1,5 timer på tur. Du oppgir en adresse i Uxbridge (ca 20 minutter kjøretur). 

Drosjesjåføren hører på aksenten din at du ikke er fra nabolaget og tenker: ”Her har jeg ventet i 1,5 timer 

for en 20 minutters tur til ca 10£. Dette blir jeg ikke feit av”. Kanskje tenker han nå på muligheter for å 

gjøre turen litt lengre og på den måten få ca 15£ på takstameteret. Din høylytte reaksjon reflekterer det 

urettferdige i å bli lurt og det faktum at du er lei av å bli lurt.  Drosjesjåføren reagerer på tiltale med høylytt 
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svar. Resten av turen forløper i stillhet.  Denne episoden skjer fordi begge parter ikke regner med å møte 

hverandre i fremtiden og om de skulle gjøre det, er ikke møtet viktig. Dessuten er sannsynligheten for at 

man husker hverandre svært liten. Begge parters atferd bærer preg av dette. Situasjonen har i seg alle 

ingrediensene for opportunistisk atferd eller det jeg kaller konkurranse perspektivet. Man maksimerer sine 

interesser i øyeblikket uten å tenke på fremtiden. 

 

Moralen er: når man tenker kortsiktig vil begge parter "tape" ved å kun tenke på seg selv. Når man tenker 

langsiktig vil begge vinne gjennom samarbeide. Utfordringen ligger i å skape incentiver til langsiktig 

tenking for begge parter. Dessto mer kortsiktig man er i sin planleggingshorisont, jo mer konkurransepreget 

atferd vil man utvise. Du trenger altså ikke blåse ut en annens lys for at ditt skal skinne!! Det er ikke enten 

eller, men både og. Men dersom samarbeide er riktig i kundemarkedet, er det kanskje riktig i leverandør 

markedet også! Kanskje kan vi også innlede samarbeide med bedrifter som 1) gir ekstra verdiopplevelse 

direkte til våre kunder (for eksempel bilsalg og finansiering), 2) gir ekstra verdi til våre tjenester (for 

eksempel Intell-inside), eller 3) gir ekstra verdi til våre underleverandører (for eksempel utvikling av ny 

embalasje som kan resirkuleres). Ved å samarbeide med konkurrentene om å gjøre markedet større kan alle 

konkurrere om en større kake. En konkurrent som også lykkes er bedre enn en konkurrent som ikke lykkes. 

Slike blir fort desperate og opptrer kortsiktig for å maksimere sine egne interesser –unngå konkurs.  

 

Hvordan velge relasjonspartnere? 

Dette er vel og bra, men av alle leverandører, kunder eller komplementære bedrifter jeg kan samarbeide 

med hvordan kan jeg sikre meg at jeg velger den rette?  Jeg skal her gi fire råd. 

1. Sørg for at ditt produkt er relativt mer attraktivt enn konkurrentene. På denne måten er det lettere å få en 

forhandlingsposisjon vis a vis dine leverandører, kunder eller supplerende bedrifter. 

2. Se etter organisatoriske likheter – kulturell likhet er spesielt viktig. Dessto større kulturell avstand jo 

større er mulighetene for at man har ulikt syn på forskjellige ting. Med ulikt syn må man forhandle og 

det tar tid og kan lede til uoptimale beslutninger. Kulturell ulikhet kan også medføre at man må bruke 

mye tid på å kontrollere hverandre. 

3. Se etter den andre parts vilje til å akseptere kostnader i de innledende faser av samarbeidet. Dessto flere 

og større slike kostnader han er villig til å akseptere, jo mer motivert er han til å samarbeide. Dersom 

den andre part er villig til å bli ISO sertifisert for å kunne arbeide med deg er dette et sterkt signal om 

samarbeidsvillighet. 

4. Se etter den andre parts vilje til å gjøre unike investeringer i samarbeidet. Jo flere og større slike 

investeringer er dessto mer seriøs er den andre part. Dersom den andre part må lære seg dine helt 

spesielle data systemer eller sette seg inn i dine helt spesielle driftsprosedyrer er dette kunnskap som er 

unyttig utenfor forholdet. Således er  det en sterk indikasjon om å ville samarbeide. 
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Målet med alle disse aktivitetene i de innledende fasene er å redusere kostnadene i de etterfølgende faser. 

Har man gjort et grundig forarbeide vil man med langt større sannsynlighet oppleve et gunstig samarbeide 

for begge parter. At samarbeide er mer lønnsomt en konkurranse er John F. Nash’s nobelpris i økonomi i 

1994 et bevis for. 

Hvordan utvikle kunderelasjonen? 

Jeg har så langt sett på forhold som er knyttet til hvordan man kan velge den riktige partner. Jeg skal nå 

spisse det ytterligere ved å fokusere på bedrift - kunde relasjonen og se på hva må eller kan man gjøre for å 

styrke forholdet. Det er primært tre forhold som vil være vesentlige for å kunne utvikle et samarbeide eller 

kunderelasjon over tid; informasjonsstrategi, produksjons-/leveransestrategi, og organisasjonsstrategi. 

 

Informasjonsstrategi  

Man må innhente så mye relevant informasjon om kundens behov, preferanser og krav som grunnlag for 

produktutvikling. Dette kan gjøres gjennom salgsstyrken, direct marketing, integrering av bedriftens 

informasjonssystemer og Internett. Dette stiller større krav til bedriftens databaser og hvordan bedriftene 

kan benytte all den lagrede informasjonen. Data mining er et nytt ord som i bunn og grunn betyr å massere 

data til et nytt høyere nivå ved å kombinere ulike informasjonskilder. På dette området er mye ugjort i 

norske bedrifter. Still deg selv følgende spørsmål: Hva benytter vi informasjonen om alle de som besøker 

vår hjemmeside til? Eller: Hvordan benytter vi alle email adressene vi har lagret? Konklusjonene er at uten 

kunnskap om kundene kan man ikke skreddersy løsninger. Noe kundene forventer når bedriften forlater 

standard markedstilbud og går over i relasjonsløsninger med større skreddersøm. Å øke kontaktflatene 

mellom partene kan være viktig og riktig i denne sammenheng. 

 

Produksjons-/leveransestrategi  

Å oppfylle kundenes individuelle behov er vesentlig i produksjons-/leveransestrategien. Større samarbeide 

eller interaksjon ved ”ordre mottak”, produksjon og leveranse kan sikre dette. Det man må vokte seg for er 

at skreddersøm binder opp mertid som ikke er ønskelig for noen av partene. Ettersom kundene modnes kan 

man utvikle tilbudet til å inneholde pakkeløsninger (”bundle”) eller i andre tilfeller splitte tilbudet opp fra 

pakkeløsning til enkelt komponenter. WEB (email, ecommerce) som en måte å samhandle på er spennende 

og nytt for de fleste. Allikevel ser vi en voldsom vekst i nettopp denne måten å etterspørre, undersøke, 

produsere og levere varer og tjenester på. Nøkkelen ligger her i å forstå motivet kundene har for å bruke 

denne kontaktkanalen; er det en målstyrt atferd (vet hva man er på jekt etter) eller er det en mer erfarings-

/søkebasert atferd (prøver og feiler, undersøker ulike alternativer, utforsker) som ligger bak. Dette vil stille 

store krav til hvilken WEB-basert forretningsmodell ledere velger. 
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Organisasjonsstrategi  

Tradisjonelt skjer samhandlingen mellom kunde og leverandør ved at en selger forholder seg til en 

(inn)kjøper. Dette er et spill hvor pris fort blir det eneste utslagsgivende.  CRM vil kreve en annen løsning 

for utvalgte kundetyper. Organisatorisk kan man  utforske andre løsninger enn den tradisjonelle 

funksjonsinndelingen. Stadig flere bedrifter oppretter såkalte ”key account manager” stillinger. Dette er 

representanter som er total ansvarlig for samkvemmet mellom de to partene. Den andre parten har 

sannsynligvis en tilsvarende posisjon. På denne måten blir det lettere å koordinere avtaler og leveranser i 

henhold til for eksempel en rammeavtale. Andre måter er å opprette kunde team. Det vil si grupper av 

ansatte er ansvarlige for definerte kunder. En variant av dette er hvor man blander inn kompetanse i hvert 

kundeteam som en funksjon av kundegruppene man betjener. En tredje form er å utvikle ulike 

kontaktkanaler inn i hverandres organisasjoner. På denne måten blir det vanskeligere å avbryte 

samhandlingen dersom en kontakt går sur. En fjerde form er såkalt "customer visit" programmer hvor ulike 

deler av leverandørens produksjon- og utviklingsavdelinger treffer tilsvarende funksjoner hos kundene. På 

denne måten kan man gi innspill til forbedringer samtidig som man lærer hverandre å kjenne på andre plan 

enn bare det forretningsmessige. 

Avslutning 

En riktig implementering av CRM vil fordre at man tenker samarbeide fremfor konkurranse. CRM betyr at 

bedriften og kunden skal omgås i overskuelig fremtid. Da er det lite rom for opportunistisk atferd. 

Nøkkelen ligger i å skape større verdier sammen som skal deles rettferdig. Jeg har argumentert for at man 

kan lykkes bedre ved å la andre også lykkes og at samarbeide med de riktige aktørene kan gi større utbytte 

på lang sikt enn  å gjøre alt alene i krig med resten av verden. CRM, som måte å arbeide på, kan anvendes 

med hell ovenfor et sett av aktører; leverandører, kunder og komplementære bedrifter. CRM kan gi 

grunnlag for å skape en større kake som lettere kan deles. På denne måten blir CRM et spørsmål om 

samarbeide for å skape et større marked og konkurrere for å dele markedet. Jeg har gitt fire råd med hensyn 

til hvordan du kan lykkes med å velge de riktige samarbeidspartene samt tre forhold som vil være vesentlig 

for å lykkes med CRM: informasjonsstrategi, produksjons-/leveransestrategi og  organisasjonsstrategi. 

Bedrifter som systematisk samler og bearbeider markedsinformasjon, utvikler nye måter å involvere 

kundene på samt åpner opp sin organisasjon slik at flere kontaktflater med kundene kan skapes, vil lykkes 

bedre enn de som ikke gjør det. WEB-baserte forretningsmodeller kan være til stor hjelp i dette arbeidet. 

Jeg har hevdet at CRM representerer et samarbeidsperspektiv, men at ledere i for stor grad tenker 

konkurranse. CRM blir på denne måten et implantert fremmedlegeme som organisasjonen støter fra seg. 

Derfor går det som regel galt! CRM er ikke et mål - det er bare en vei man velger å foreta forretningsreisen 

sammen med andre på. Men da må det kulturelle fundamentet være på plass! 

 


