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Innledning 

Det har i løpet av 1980 og 1990 tallet vært en markant reduksjon av antall norske 

banker og forsikringsselskaper.  Tiltross for reaksjoner fra kunder, ansatte og sentrale 

næringslivsledere har det politiske miljø valgt å si ja til denne utviklingen. Akkurat 

nå står slaget om Kredittkassen med Meritta-Norbanken og nå senest Den Svenske 

Handelsbank som aktive beilere. Dette har medført samtaler om Storebrand og DnB. 

Det handler om strukturendringer og kostnadsmessige synergi effekter.  Bak de 

fleste fusjoner ligger en antakelse om at større enheter vil gjøre selskapene bedre 

rustet til å møte utenlandsk konkurranse. Underlig nok synes det å være stor enighet 

om akkurat dette blant sentrale beslutningstakere. På denne bakgrunn er det 

nærliggende å trekke den konklusjon at norsk konkurransepolitikk for det nye 

millennium også vil være basert på at størrelsen på selskapene er en bedre garantist 

for konkurranseevne enn deres evne til å skape tilfredse og lojale kunder.  Hvem 

som eier finansselskapene er ikke viktig, men hvem som eier kundenes hjerte er. Jeg 

skal utdype hva jeg mener. 

Harvard-professor Rosabeth Moss Kanter's beskriver i en av sine bøker ("When giants 

learn to dance! ") hvordan de store amerikanske selskapenes tilpasser seg de nye 

markedskravene ved å skille ut mindre, selvstendige forretningsenheter som betjener 

definerte kundesegmenter.  Dette antar man vil lede til dynamiske og mer 

markedsorienterte selskaper.  I Norge velger sentrale politikere og næringslivsledere 
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den stikk motsatte strategi ved å bygge ned antall aktører slik at de igjenværende blir 

mye større. Men hvorfor trenger man å slukke konkurrentenes lys for at ens eget skal 

skinne?   

For å konkurrere effektivt kreves det et visst minimum av aktører.  Reduksjon i antall 

aktører inne finanssektoren vil lett kunne lede til redusert konkurranse og derved 

ikke være til kundenes fordel.  Er tiltakene ikke til kundenes fordel kan det heller 

ikke være til aksjonærene eller samfunnets interesse.  Den meget anerkjente 

strategiprofessoren Michael Porter har gjennom sine arbeider dokumentert at de 

bransjer som er best rustet til å møte internasjonal konkurranse har en intens 

konkurranse hjemme.  I Norge tyder data fra Norsk Kundebarometer på at de største 

bank- og forsikringsselskapene konkurrerer intenst om kundenes gunst med 

homogene tjenester (såkalte commodities). Ikke uventet klarer ingen av dem å 

fremstå som relativt mer attraktive - noe som er forutsetningen for å være 

konkurransedyktig.  Ikke uventet blir konkurransen konsentrert om pris og reklame 

fremfor innovasjon av tjenester og utvikling av markedsorienterte organisasjoner for 

å få et fortrinn. Sympotmatisk nok opplever finansnæringen en stigende rastløshet 

blandt sine kunder. Før hadde man èn bankforbindelse. Idag er det ikke uvanlig at 

lønnskonto er ett sted, sparekontoen er omgjort til fondsplassering, og lån shopper 

man hvor det er billigst. Samtidig legger stadig flere sine forsikringspoliser ut på 

anbud eller benytter  megler for å finne frem til de billigste forsikringene. Årsaken er 

at man oppfatter tilbudene som identiske. Resultatet er en økende kunderotasjon 

mellom selskapene.  På denne bakgrunn kan man hevde at finansselskapene har en 

likegyldig kundemasse med sterkt økende mobilitet.  Dette blir ikke løst ved å bygge 

større organisatoriske enheter. Det vi trenger er mangfold og ikke enfold! 

Både forskning og praksis bekrefter at tilfredse kunder tenderer til å være lojale 

kunder, men lojale kunder trenger ikke å være tilfredse.  Fornøyde kunder har en 

betydelig større sannsynlighet for å forbli kunder enn de som er likegyldige eller 

misfornøyde. Kundetilfredshet blir dermed en viktig styringsvariabel for å redusere 

tapet av etablerte kunder. Frykten for å tape kunder til andre norske eller 
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utenlandske alternativer synes å beskrive den virkelighet norske banker og 

forsikringsselskapers står ovenfor.  Dette er en problemstilling som har lite med 

størrelse å gjøre, men evne til å utvikle produkter og tjenester som markedet 

verdsetter.  Fremfor å søke etter fusjonskandidater bør finanslederne heller spørre 

seg "Hvordan kan jeg unngå (ytterligere) mobilitet i min nåværende kundemasse?"  

Svaret er forbausende enkelt: Øk nåværende kunders tilfredshet med de produkter 

og tjenester som de benytter. Differensier tjenestene og måten du behandler kundene 

på slik at de bedre er tilpassset de forskjellige kundesegmenter.  Gjør valg med 

hensyn til hvilke(t) segment du ønsker å betjene. Den sosialdemokratiske løsningen 

om like tjenester til alle, vil ikke være riktig for det neste årtusenskiftet. Da må de 

spesialisere seg med hensyn til type tjeneste(r) til utvalgte kundesegmenter være 

forutsetningen for å stabilisere kunderelasjonene. Å være alt for noen er ikke forenlig 

med å være alt for alle. 

Norsk finansledere må anta at det vil bli lettere for blant annet utenlandske banker 

og forsikringsselskaper å etablere seg i Norge. Motivet for å etablere seg i Norge kan 

være behov for ekspansjon eller rett og slett fordi det vet at deres norske kolleger 

ikke har vært dyktige nok til å tilfredsstille sine kunder gjennom de produkter og 

tjenester de tilbyr markedet. Gitt at det i Norge eksisterer en stor grad av rastløshet i 

kundemassen er det naturlig å anta at en stor del av kundene vil overføre sine konti 

og poliser til de nye selskapene - dersom de nye representerer noe bedre.  Dette vil 

skje uavhengig av eierskap, deres organisatoriske eller markedsmessige størrelse.  

Argumentet med å bygge opp nye norske bank og forsikringsgiganter for å være 

bedre rustet til å møte utenlandsk konkurranse, virker nokså underlig i lys av dette.  

Stor markedsandel er ikke synonymt med tilfredse kunder.  Tilfredse og lojale 

kunder er derimot synonymt med en stigende markedsandel.  

I Norge har vi innen banknæringen hatt en tradisjon om samarbeide på produksjons- 

og utviklingssiden. Selskaper som Fellesdata, Teamco og BBS har historisk betydd 

mye for utviklingen av avanserte løsninger. Gjennom effektiv bruk av informasjons 

og kommunikasjons teknologi (IKT) har norske finansselskaper ikke et 
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kostnadsmessig handicap sammenlignet med andre land. Derimot er det mye som 

tyder på at de har et handicap når det gjelder markedsorientering og evne til å 

utvikle tiltak som gir en følelse av "value adding" for kundene. For å kunne lykkes 

må de kontinuerlig bli tilført ny kunnskap og teknologi.  En løsning kan derfor være 

at finansnæringen samarbeider tettere med universitet og høyskoler ved i større grad 

finansiere markeds- og teknologiforskning. Videre kan de sammen etablere venture 

fonds for etablering av lovende teknologibedrifter som kan tilby avanserte løsninger 

til næringen. Konkurranseevne oppnås i den beste anvendelsen av ny kunnskap og 

teknologi vis a vis kundene. Konkurranseevne ligger således ikke i størrelse på 

organisajsonen, men i organisasjonens evne til å omsette teknologi og 

markedskunnskap til bedre løsninger for kundene. I en service økonomi er den beste 

garantist for konkurranseeven på skape attraktive tjenester for kundene ikke ved å 

kutte kostnader i produksjon eller ved å skape større enheter.  

 

Avslutning 

Det beste politikerene kan gjøre for kundene er å bygge ned etableringshindere slik 

ta nye finansaktører kan etablerer seg. Det beste norske finansledere kan gjøre for 

kundene er å bygge gode relasjoner til dem gjennom aggresiv bruk av IKT som gir 

seg utslag i tilbud og kundebehandling som oppleves som mer attraktiv enn 

konkurrentene.  En strategi som fokuserer på innovasjon og kundetilfredshet er en 

offensiv strategi i markeder kjennetegnet med økende kundemobilitet. Økt 

kundetilfredshet og derved større stabilitet i kundemassen vil gi seg utslag i mindre 

prisfølsomhet, økt kundelojalitet og kjøp av flere tjenester - effekter som styrker 

selskapenes konkurranseevne.   

Mye tyder på at de norske bank og forsikringskunder ikke er spesielt begeistret med 

de tjenester som de mottar fra selskapene idag.  En ytterligere reduksjon i alternative 

leverandører vil forsterke kundenes likegyldighet eller misnøye og derved redusere 

kundenes velferd.  Det kan ikke være målet for ansvarlige politikere.  Oppbyggingen 
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av bank og forsikringsgigantene kan kun forsvares dersom de leder til fordeler for 

kundene.  I denne forbindelse vil det være sentralt å sikre at kundenes interesser blir 

hørt.  Et konkret tiltak som vil kunne sikre dette er å foreta nasjonale målinger av 

bransjens evne til å tilfredsstille sin kunder på områder som oppleves som 

betydningsfulle for kundene.  En slik systematisk måling av kundetilfredshet vil 

ivareta kundenes behov for produkter og tjenester av høy kvalitet.  Det er derfor 

viktig å etablere en metode for systematisk måling av både kvalitets- og 

prisutviklingen. Et relativt fall i kundetilfredsheten vil fungere som et tidlig varsel 

om at man er i ferd med å miste "grepet" på markedet.  For ledere av banker og 

forsikringsselskaper vil en bransjebasert kundetilfredshetsindeks gi den nødvendige 

operasjonalisering av hvilke faktorer man må forbedre for å skape tilfredshet og 

derved kundelojalitet. Ved å systematisk rapportere kundenes tilfredshet med 

bransjen vil kundene kunne fortelle gigantene hvilken melodi som spilles dersom de 

ønsker å danse. Det er et sterkt incentiv for ledere å lytte til kundene når de vet at det 

finnes alternative dansepartnere. Det er ikke politikernes oppgave å lære ledere eller 

kunder å danse. Det er derimot deres oppgave å skape rammevilkår slik at et 

tilstrekkelig antal attraktive dansepartnere finnes for at dansen skal være til glede og 

nytte for begge parter. 

 


