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Resultatene for NKB-undersøkelsen 2003 er offentliggjort. Mens dette er god lesning 

for noen, er det trist lesning for andre. Jeg tenker spesielt på de som er i det nederste 

skikt. Kort fortalt er dette deregulerte offentlige tjenester (elektrisitets selskaper) eller 

offentlig tjenesteprodusenter (for eksempel Oslo Sporveier, NSB og Posten). Dette 

peker på behovet for omstilling innen offentlig sektor. Selv om vi finner en viss 

stigning i kundenes tilfredshet fra i fjor til i år er det likevel mange som har rom for 

forbedring. Mye tyder på at verdiskapning for tjenesteytende virksomheter er 

annerledes enn vareproduserende virksomheter. Da er det naturlig å anta at ledelse av 

slike virksomheter også er annerledes. Jeg skal i denne artikkelen kort fremheve 10 

sentrale ingredienser i en resept for effektiv ledelse av tjenesteytende virksomheter.  

 

1.Bruk tid på å utvikle en motiverende forretningsvisjon (big hairy goal) 

De aller fleste som er sysselsatt i dag har dekket sine mest sentrale behov. Da er det 

motiverende å føle at man er med på noe som er større enn bare å tjene penger. Da 

Apple-gründer Stephen Jobs rekrutterte John Scully som administrerende direktør 

fra Pepsi til Apple skal han ha sagt: ”Vil du fortsette å produsere sukkervann eller vil 

du være med på å revolusjonere verden?” Tilsvarende hevder Steen Jensen i boken 

”Ona Fyr” at de ansatte trenger en visjon som gir dem svar på hvorfor de står opp og 

går på arbeid og hvorfor bedriften finnes til, og hvor ledelse og ansatte skal reise 

sammen. Det er skuffende å oppleve hvor få av de ansatte som kan gjengi bedriftens 

visjon eller evner å bli  motivert ved å gjengi den. Uten ledestjerne ingen energi eller 

retning! 

 

2.Tiltrekk og behold de rette lønnsomme kundene. 

Samtaler med en rekke ledere forteller oss at de er opptatt av vekst. Ekkoet fra 

aksjemarkedets krav høres inn i styrerommene ”Up and above last year! Altfor 



 
mange ledere tror for sterkt på en positiv sammenheng mellom markedsandel og 

avkastning på investert kapital. Ofte leder dette til en meget aggressiv bruk av 

reklame og pris for å tiltrekke seg nye kunder. I prosessen vokser markedsandelen, 

men kundetilfredsheten synker. Når vi nå vet at skalafordelene ikke er så tydelig for 

tjenesteytende virksomheter, er kvalitet i kundemassen viktigere enn kvantitet. På 

samme måte som kunder sier opp bedrifter, må bedrifter kunne si opp kunder. Selv 

om det er smertelig, må kundeporteføljen trimmes med jevne mellomrom. Ved 

oppsigelser av kunder, tenk på at du ønsker disse som ambassadører og ikke 

terrorister. 

 

3.Tiltrekk og behold de rette ansatte. 

På samme måte som det er sentralt å tiltrekke seg de rette lønnsomme kundene er det 

sentralt å tiltrekke og beholde de rette ansatte. Men hvilke egenskaper vil passe best 

for den eller de aktuelle ledige jobbene. For mange er opptatt av bare å fylle en ledig 

jobb. Vær tålmodig og vent på at den rette personen melder seg –da ansetter du. 

Administrerende direktør i flyselskapet Southwest Airlines, Herb Kelleher, sier at 

han unngår å ansette mennesker som ikke har en positiv innstilling. Han vet at 

kostnader forbundet med å finne en ny person inkludert opplæring, koster fra 1,5 til 

2,5 ganger årslønnen. Et team av medarbeidere som gjør hverandre gode, er sentralt 

for å lykkes. Ved oppsigelser av ansatte, tenk på at du ønsker disse som 

ambassadører og ikke terrorister. 

 

4.Utvikl en markedsdrevet organisasjonskultur. 

Tidligere administrerende direktør i Vital forsikring, Bjørn Elvestad, uttalte i et 

intervju for noe år siden at det handlet om å snu organisasjonens naturlig vilje til å 

fokusere på seg selv til i større grad å fokusere på kundene. I dag er det en opplest 

sannhet at man skal ta godt vare på de ansatte. Dette kan fort lede til snillisme. Dette 

er galt! En rekke samtaler med ansatte i tjenesteytende virksomheter forteller oss at 

det de etterlyser er en kultur som tenker utsiden og inn og ikke motsatt. For mye 

hygge gjør at man fort blir for opptatt av seg selv. Krevende, rettferdig og 



 
belønnende arbeidsgrupper og organisasjoner er ting ansatte ser etter i dag. Det må 

lønne seg å lykkes i markedet! 

 

5.Utvikl en atferd i front som understøtter det ønskede etterlatte inntrykk. 

I møtet med kundene må de ansatte ha en klar formening om hvordan dette møtet 

bør skje slik at de gjennom sin atferd gir innhold til bedriftens merkenavn. Her 

syndes det mye. I den amerikanske butikkjeden Nordstrom handler det om å 

tilfredsstille sine kunder –det er deres merkestrategi. Den instruksen de ansatte har 

fått fra ledelsen er kort og godt: ”Du vet hva vi vil. Bruk din sunne fornuft. Det er 

derfor vi ansatte deg!” I luksuskjeden, Ritz-Carlton Hotels har Horst Schultze fått all 

ansatte til å leve seg inn i deres credo: ”We are Ladys and Gentlemen serving Ladys 

and Gentlemen!”. Dersom du lurer på om du har råd til dette tenk på hvor store 

kundeverdier som hver frontperson er ansvarlig for. Tenk på vha du kan tape dersom 

kundefronten blir uryddig. 

 

6.Dyrk kundeperspektivet innad i organisasjonen. 

Verdiskapning for kundene skjer i møtet med de ansatte i front. Ikke i 

administrasjonen. Men de som står på scenen holdes i stor grad oppe av mennesker 

bak scenen. I dette perspektivet handler det om kunder på innside og kunder på 

utsiden. Når de ansatte tar innover seg at det å tilfredsstille kunder, interne som 

eksterne, er viktig for skikkelig utførelse av jobben, snakker vi om at 

kundeperspektivet har forankret seg i organisasjonen. Gjør mot andre som du vil at 

de skal gjøre mot deg kan være en god leveregel. Forskning viser at kvalitet i interne 

leveranser er en sterk driver av de ansattes opplevelse av internt serviceklima –noe 

de eksterne kundene merker i møtet med de ansatte. 

 

7.Vær sjenerøs med kunder og ansatte. 

Professor Leonard Berry ved universitetet i Texas, Austin, studerte en rekke 

tjenesteytende virksomheter. I boken ”The Soul of Services” hevder han at det som 

best kjennetegnet de virkelig dyktige var deres sjenerøsitet. Av dette kan vi lære at 



 
ledere bør belønne kunder og ansatte som er lojale. Mens ansatte deler overskuddet 

får kundene et lojalitetprogram. Altfor sjeldent deler bedriftene med kundene som 

tross alt har gitt grunnlag for at noe kan fordeles. COOP har suksess blant annet 

fordi de gir tilbake til kundene. Hva med å sende kreditnota til gode kunder sammen 

med bonus til de ansatte når overskuddet er mer enn planlagt? I relasjoner utvikler 

og deler man verdier da er det i beste fall et uheldig signal at ledelsen for eksempel 

har bonusutbetalinger når bedriften går med underskudd. 

 

8.Vær profesjonell ovenfor dine kunder og ansatte. 

Ta dem på alvor. Vær forberedt til møter med de ansatte som om de var dine kunder. 

Tenk på personalfrafall på samme måte som kundefrafall. Mens ledelsen er opptatt 

av å få til kundetilfredshet med overskudd, søker kunder og ansatte å dekke andre 

behov. Man jobber ikke bare for penger. Realisering og utvikling av seg selv er en 

viktig faktor for mange. Tilrettelegg for videreutvikling faglig eller administrativt. I 

profesjonelle tjenester med kunnskapsrike kjøpere ønsker kundene også å utvikle 

seg ved hjelp av leverandøren. Når du feiler i dine leveranser til interne eller 

eksterne kunder –beklag, kompenser, og rydd opp etter deg. Ta ansvar! 

 

9.Vær høflig og vennlig ovenfor dine kunder og ansatte (respekt). 

Det siste kunder og ansatte ønsker er uhøflig eller uvennlig oppførsel. Som ansatt 

eller leder går du inn i en rolle på jobb. Høflighet, vennlighet, og respekt ovenfor 

andre gir ofte det samme tilbake. Forskning viser at på samme måte som de ansatte 

påvirker kundene, vil kundene påvirke de ansatte. I boken ”Serviceheltene” fant 

Andreassen og Selnes at de flinkeste aktivt søkte å tilfredsstille kundene fordi de på 

den måten fikk positive tilbakemelding –noe som skape en positiv sirkel. Vi antar at 

dette også gjelder blant interne kunder.  

 

10.Avsett tid til kreativ tenking. 

Som leder trenger man påfyll av ideer. Avsett tid til å tenke. I dag er det ikke politisk 

korrekt å sitte i ro og (bare) tenke –man skal helst gjøre flere ting samtidig. Man skal 



 
snakke i telefon når man er på vei til et nytt møte. Man skal lese når man reiser. Man 

skal ha møter når man spiser. Man skal være tilgjengelig i bilen. Livet er som et 

Tetris-spill hvor klossene kommer mot deg fortere og fortere ettersom du blir mer og 

mer effektiv. Bruk heller mer tid til å tenke fremfor å slukke branner. Oppsøk 

mennesker, miljøer eller steder som inspirerer deg til å utvikle ideer. Bruk lunsjen til 

å drøfte en ny problemstilling med en eller flere kollegaer. Organiser deg slik at du 

kan være vekke fra jobben for en kortere eller lengre egotripp. Ta utdanning – det er 

aldri for sent! Den som tror han er ferdig utlært er ikke bare utlært, men ferdig. 

Innovasjoner kommer fra hoder som tenker, men da må du avsette tid til tenking! 

”Thinking  doers” er den nye beskrivelsen av gode ledere. 


