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”Alle vil udvikling, men ingen forandring”
Frit efter Søren Kierkegaard

Mange virksomheder oplever, at kunderne er blevet
mere ustyrlige. Dette stiller større og større krav til
data, indsigt om kunder og kundeadfærd. Indsamling,
analysedeling og proaktiv anvendelse af viden bliver
derfor afgørende for at fastholde og udvikle kunderelationer, og samtidig også en parameter i forhold til at
anskaffe nye kunder.
Kundeorientering er blevet et nyt og nødvendigt fokus
hos mange virksomheder i jagten på profitabel vækst.
Det starter med et nyt mantra om gensidig værdiskabelse for kunde og virksomhed. Mange virksomheder
oplever ikke alene knaphed på finansielle ressourcer,
men også knaphed på kunder, og derfor arbejder
flere og flere med tilfredshed, loyalitet, profitabilitet
og sociale medier. Her er CRM-konceptet et centralt
element i den daglige interaktion med kunder og
marked, hvor man via segmentering netop kan sikre
målrettet og relevant kommunikation til kunderne.

Performance Indicator (KPI) og Net Promoter Score
(NPS) ”helvedet”.
Kort sagt er nærværende en håndbog i mindset,
strategi, ledelse og performance i fremtidens forretningsmodeller.
Ambitionen med denne bog er ikke alene at give inspiration, men også værktøjerne og modellerne til at gøre
det rigtige rigtigt. Vi kommer med en kort smagsprøve
på bogens indhold på de efterfølgende sider. Bogens
struktur fremgår herunder:
Kap 1-2: Intro
• Siden sidst - et slags forord
• Executive Summary
Kap 3-4: Vi sætter scenen
• 10 Dødssynder i Marketing
• De ”ustyrlige forbrugere”

Problemet er bare, at mange gør det på de forkerte
præmisser og med det forkerte udgangspunkt. Halvdelen af alle CRM-projekter fejler – stadigvæk. I år 1999
da jeg (Per) udgav første version af CRM Håndbogen,
var andelen af fejlslagne projekter nogenlunde tilsvarende. Det synes endnu værre for de digitale projekter,
hvor fejlraterne rapporteres til at ligge mellem 72% til
97%.

Kapitel 5-8: Vi støber fundamentet
• Lederens mindset sætter scenen…
• CRM i et ”darwinistisk” perspektiv
• Udviklingen i de strategiske værktøjer
• Kunderejsen – Fra lineær til cirkulær
Kapitel 9-13: Centrale værktøjer
• Kundetilfredshed - Vi udfordrer det generiske NPS mindset

Skræmmende, når alle taler om digitalisering og kundeorientering. Vi har erfaret, at ”nissen flytter med”.
Altså, at der anvendes et analogt mindset på en digital
platform. Dette gælder også, når der skal skabes kundeindsigter. Hvilke data anvendes og hvordan anvendes
de?

• Loyalitet i et nyt perspektiv
• Profitabilitet via et nyt mindset
• Segmenteringsmodeller
• CRM og SoMe
Kap 14-18: Vi bygger løsningen
• Forandringsledelse i en digital tidsalder

I bogen introduceres en ny model (platform) for design
af kunderejsen, en ny strategimodel, en implementeringsmodel for strategien og en model for hvordan man
vælger den rigtige software og et bud hvordan ”smertensbarnet” business casen kan udformes.

• Hvilket system skal understøtte strategien?
• Modeller - Budget og planlægning
• Business casen – Den smertefulde øvelse
• Opskriften på CRM - At gøre det rigtige rigtigt
Kap 19: En lille ordbog

Vi ser på den nye loyalitetsmodel og udfordrer Key
2

█

Kapitel 3: Ti dødssynder i marketing

Marketingguruen Philip Kotlers opsang til marketingfolket fra 2004 er stadig gældende 15 år efter, at han
udgav bogen ”Ten Deadly Marketing Sins”. Vi starter
med kort at definere begrebet ”marketing”, og gennemgår
den historiske udvikling i begrebet ”marketing”.
Vi har spurgt marketingfolket, bureaufolket, de studerende og forskerne. Ikke alle er enige om alt men dog
er der bred enighed om at 1) virksomhederne har behov
for at definere dets konkurrenter og overvåge dem, 2)
virksomhederne marktingplaner og planning-processer
er mangelfulde, 3) virksomhedens produkt-servicestrategier skal strammes op og 4) virksomhedernes får ikke
det maksimale ud af (ny) teknologi. Selvom der er tale
en temperaturmåling fra foråret 2019, er det skræmmende, at der efter 15 år, ikke er sket mere.
█

Kapitel 4: De ”ustyrlige forbrugere”

Først var der finanskrisen, som ødelagde ”festen” i
marketing. Så opdagede marketingfolket, at ”festen”
ikke blot var udskudt, men helt aflyst, og at forbrugere
havde ændret adfærd og holdninger, og begyndte at
handle og forbruge på en anden måde.

Kapitel 5: Lederens mindset
sætter scenen…
█

Mange virksomheder har de senere år oplevet store
forandringer i forhold til kunder og marked. Dette har
udfordret eksisterende forretningsmodeller. Der tales
meget om digitalisering, digital disruption, domino
disruption, kreativ destruktion og transformation.
Disse afbrydelser eller forstyrrelser bliver ofte sat i
sammenhæng med ny teknologi. Men, det er kun den
halve sandhed.
En klar menneskelig begrænsning for at håndtere
disruption, forandringer og transformation er, at ledere
ikke kan se, hvad der foregår, med en anden optik
end den, der er baseret på deres tidligere erfaringer.
Selvom lederne oplever, at noget eller nogle truer deres
forretning, så har de ikke rette forudsætninger for at
forstå og gennemskue spillets regler. Forskning viser
at det er mindset som sætter scenen for at arbejde med
kunder, herunder anvendelse af data og digitalisering
af processer. Der introduceres 4 mindset til at arbejde
med strategi, forretningsmodeller og CRM.

Kapitel 6: CRM i et
”darwinistisk” perspektiv
█

Virkningsgraden af den traditionelle marketingindsatsen er faldende, og reklameleden er voksende.
”Nissen” flyttede med over i de nye kanaler som opstod
(sociale medier og mobile applikationer). Imens søgte
forbrugerne efter løsninger frem for produkter og
mærker. Butiksloyaliteten daler, og de digitale og
mobile kanaler er afgjort kommet for at blive.

En historisk gennemgang af CRM-konceptet set i et
operationelt, taktisk og strategisk perspektiv. Vi ser på
udviklingen fra TQM, BPR, Lean, Six Sigma til nutidens
ERP og CRM og forskellen på disse. Vi introducerer tre
mulige CRM-strategier og hvilke konsekvenser det har
for virksomhedens strategiske fundament, de grundlæggende forudsætninger og de strategiske virkemidler.

Nogle indså omsider, at kunderejsen ikke længere
var lineær. Kunderne begyndte at tage deleøkonomi,
økologi, bæredygtighed, genbrug og minimering af
madspild alvorligt. De købte fx måltidsløsninger uden
om dagligvarehandelen, der stadig havde pris som en
vigtig parameter.

Vi definerer CRM konceptet der kort fortalt er et
mindset, der er strategisk forankret og kommer til
udtryk gennem kulturen og som understøttes gennem
processer og målinger, som kan supporteres gennem
teknologi og digitalisering.

Fremtiden handler om at være bevidst om, eller at få,
et nyt mindset, i forhold til kunder og marked. Den
handler om at skabe og udvikle et økosystem, og være
ansvarlig. Grådighed synes at være ude. Ud af ingen
ting synes fænomenet Greta Thunberg at være kommet,
og udviklingen går endnu hurtigere. Mange indikatorer
tyder på, at dette bestemt også er nødvendigt.

Kapitel 7: Udviklingen i de
strategiske værktøjer
█

En kort gennemgang af den industrielle erhvervsstrukturs tre hovedstrategiskoler og videns virksomhedernes
fire hovedstrategiskoler. Særlig fokus lægges på
”værdiinnoationskolen”, måske bedre kendt som Blue/
Red Ocean. Her går vi i dybden med kundens økosystem og kundens nytteværdi, som senere i kapitel 9
danner grundlaget for ny model for kunderejsen.
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Vi ser også på den populære ”The Business Model
Canvas”, som mange virksomheder har anvendt.
Modellen har nogle åbenlyse mangler, og dem tager vi
fat i, og præsenterer en ny model - ”The Extended Business Model Tool Box”. Denne afspejler den ændring,
der er sker med kunder og marked anno 2020.

Kapitel 8: Kunderejsen –
fra lineær til cirkulær
█

Vi ser på den historiske udvikling af de mange modeller
der er udviklet siden 1898 hvor AIDA modellen blev
udviklet. Ja, du læste rigtigt – 1898. Den er virkelig
langt over ”sidste salgsdato”.
Udfordringen er, at mange CRM-løsninger (eller lign.
digitale projekter) er bygget på dette tankesæt. Vi
præsenterer en ny model for kunderejsen, der tager
højde for den ændrede kundeadfærd, og den digitale virkelighed. Modellen kaldes ”Customer Infinity
Model”, og baseres på en forskning og analyser af
kundeadfærd. Spørgsmålet er så, hvordan denne integreres i CRM-konceptet? Kræver det ny teknologi og
eller nyt mindset, og dermed en anden måde at anvende
teknologien på?

Kapitel 9: Kundetilfredshed – Vi
udfordrer det generiske NPS mindset
█

Kundeoplevelsen er med rette i centralt element i
mange virksomheder. Fra kap. 3 ved vi, at det er vigtigt
at have en god kundeoplevelse i forhold til salg, gensalg
og anbefalinger. Det betyder også fokus på tilfredshedsmålinger. Alt for ofte bliver man som spurgt, om vil
anbefale virksomheden til andre. Der er gået inflation
i tilfredshedsmålinger. Selv i de mest simple transaktioner, bliver man bedt om at anbefale, og det kan give
den forkerte effekt, i forhold til det forventede. NPS
er noget ”fanden” har skabt. Alt for ofte bliver NPS
anvendt forkert, og bliver mere en ”sovepude”, end en
”øjenåbner”. Vi ser på kundetilfredshedsmålingerne
fra ACSI, ECSI/EPSI, NPS og CES. Hvilken metode
er bedst, og hvad er udfordringerne i de respektive
målinger. Vi giver vores bud på, hvordan virksomheder
bør måle i fremtiden.

Kapitel 10: Loyalitet i et nyt
Mindset og perspektiv
█

flytter os fra en 1- dimensional tilgang til en 2-dimensinal tilgang. Hvad betyder begrebet ”loyalitet” egentligt
og sætter det i et historisk perspektiv. Vi ser på falsk
versus sand loyalitet, og på handlingsloyalitet og holdningsloyalitet. Vi introducerer den nye loyalitetsmodel
og sætter denne i perspektiv til ressourceanvendelsen i
virksomheden mellem kundefastholdelse, kundeudvikling, kundeakkvisition og kunderelations reparation.
Mange virksomheder er i et stadie af en ”loyalitets
psykose” som ikke er i synk med kundernes behov og
forventninger. Den ender ofte i skønne spildte kræfter.
Vi deler opskriften på hvordan et loyalitetskoncept skal
implementeres, hvis altså det vil give mening at implementere et loyalitetskoncept. Nå jo – CRM-konceptet
i den rette udformning er jo skabt til at understøtte
loyalitetsarbejdet i din virksomhed!

Kapitel 11: Profitabilitet
via et nyt mindset
█

Vores mantra tager udgangspunkt i gensidig værdiskabelse mellem kunde og virksomhed. Men værdi for
virksomheden (profit) kommer ikke af sig selv. Det
kræver, at der er styr på omkostninger og investeringer.
At omkostninger kan henføres til de aktiviteter som
anvender ressourcer og dermed skaber dem, og dette
kan sættes i relation til kunder/segmenter. Vi beskriver
forskellen på churn og retention, den er nemlig mindset
drevet. Vi ser på livstidsværdi og effekten at have styr
på kundereklamationer/klager.
Hvad er sammenhængen mellem loyalitet og profitabilitet? Vi introducerer en handlingsmodel til at arbejde
med denne problemstilling og introducerer rabatfælden, hvor vi ser effekten af prissætning i forhold til
rabat og mersalg.
█

Kapitel 12: Segmentering

Segmentering kan foretages på mange måder. Vi
gennemgår kort en række segmenteringsmodeller og
introducerer den værdibaserede segmenteringsmodel.
Mange virksomheder påstår de er kundeorienterede.
Men ofte er de salgsorienterede. Det er bestemt ikke
det samme. Segmenteringen er også udfordret af, at vi
er mulitiindivier og har forskellige roller igennem fx en
dag. Dette kan være en udfordring for et CRM-system.
Vi belyser også mangler og farer med at arbejde med
personas i forhold til design af CRM-system.

Vi belyser rationalet bag ved loyalitetskonceptet. Vi
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Kapitel 13: CRM & SoMe

Sociale medier har i dag enorm betydning - og den
er kun voksende. I 2010’erne spillede kanalerne en
nøglerolle i alt fra at vække folkebevægelser og oprør,
vinde eller tabe valg, til markedssucces eller fiasko.
Sociale medier bringer grundlæggende organisationer
og virksomheder tættere på deres kunder, og muliggør
at dialog og kommunikation kan gennemføres i realtid.
Dette har enorme implikationer for, hvordan man
succesfuldt kan kommunikere sine budskaber. Som
kommunikation- og markedsføringskanal opererer
mediet i realtid, og med langt større transparens end
f.eks. print, outdoor eller tv. Effekt kan tilskrives
konkrete handlinger og føres tilbage til bestemte
adfærdsmønstre. Detaljeniveauet i data der produceres, er enormt. Det betyder også, at man hurtigt kan
drukne, hvis man ikke agerer strategisk, og tilpasser
kanalerne efter ens strategiske behov. Derfor er SoMe
særlig interessant i CRM-sammenhæng da det er
supplerende ustrukturerede data der kan give en stor
indsigt om kunder/interessenter i realtid til virksomhedens strukturerede data.

Kapitel 14: Forandringsledelse
i en digital tidsalder
█

I dette kapitel giver vi dig et hurtigt overblik over relevante temaer, begreber og problematikker indenfor
forandringsledelse. Det kan give dig idéer til, hvordan
du som forandringsagent kan arbejde reflekteret med
dig selv, din ledelse, medarbejderne i organisationen
og andre interessenter for at realisere jeres mål. Først
forklarer vi hvad forandringsledelse er og hvorfor det
er særlig relevant i en digital tidsalder.
De teoretiske vinkler har forskellige videnskabsteoretiske afsæt, som kort introduceres. Dernæst kigger vi
på de faktorer, der har indflydelse på forandringsprocesser: Balancen mellem forandring og forankring,
hvilke barrierer man støder på som forandringsagent og
hvordan man tegner visionen som forandringsdriver.
Vi kigger også på dynamikken mellem motivation og
modstand i forhold til organisationens kultur, magtforhold og incitament strukturer. Til sidst stiller vi skarpt
på det at agere i en kompleks og omskiftelig verden, der
kræver realtidsledelse og helhjertet kommunikation.

Kapitel 15: Hvilket system skal
understøtte vores strategi?
█

Ofte har system valg været top of mind i forhold til
CRM-implementeringen. Og er det stadig i mange
virksomheder. Men det handler ikke om systemvalg
og teknologi. Derimod om hvilket system der bedst
understøtter den valgte strategi og forretningsmodel.
Vi gennemgår en række praktiske værktøjer til at foretage det rette valg med udgangspunkt i de væsentligste
kunderettede processer.
Vi introducerer en metode hvor medarbejderne i
organisationen inddrages fra starten og som sikre
en forankring og ejerskab, samt valide input til krav/
ønsker til indhold baseret på dem som sidder tættest på
kunden. CRM-systemet skal være en hjælp for medarbejderne i interaktionen med kunderne. Fornuft eller
følelser? Det er ikke softwaren der skaber resultatet –
Det er forarbejdet.
█

Kapitel 16: Budget og planlægning

Budgettet skal sikre forankringen og implementeringen
af strategien, i hvert fald i teorien. Budgettet er således
et ledelsesværktøj, der tjener flere formål. Kort sagt er
budgettets rolle at sikre fine tuning af den strategiske
plan, koordinering af aktiviteter og ansvarsfordeling og
bemyndigelse. Derudover skal budgettet være med til
at sikre grundlaget for at skabe engagement og danne
basis for belønning samt have en kontrolfunktion.
Vi gennemgår kort 4 forskellige budgetmodeller og
ser på de udfordringer der i arbejdet med budgettet.
Ligesom vi ser på de forskellige planlægningsstille og
de barrierer der er i forbindelse med planlægning.

Kapitel 17: Business casen –
den smertefulde øvelse
█

Når vi taler om investeringer i CRM-konceptet, kunne
man jo forvente, at alle ville udarbejde en business case
som udgangspunkt for beslutningen. Sådan forholder
det sig ikke. En undersøgelse viser at det kun er 7% af
virksomhederne der har udarbejdet en business case
og fulgt op på den. Derfor har vi set lidt på fænomenet
og kommer med gode råd og et eksempel.
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Kapitel 18: CRM - En guide til
at gøre det rigtige rigtigt
█

Vi runder bogen af med en håndgribelig guide til
hvordan det kan gøres. Punkt for punkt gennemgår
vi planen for den rigtige implementering. Udgangspunktet er naturligvis bogens metoder og modeller.
Hvis du synes, at det er for bøvlet, så har vi et godt råd
til dig som ansvarlig leder – Køb det billigste software,
så taber virksomheden færrest penge når I med stor
sandsynlighed fejler med projektet!
█

Kapitel 19: En lille ordbog

Vi gennemgår en lang række begreber og verden
omkring os flyder med mange buzzwords. Disse kan
ofte forstås og fortolkes på flere måder. Vi vil med
denne ordbog sikre at vi får fælles forståelse og en fælles
definition af disse så vi taler samme sprog.
God læselyst.

Bogen lagerføres hos Academic Books, CBS, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg
Vejledende udsalgspris; 350,- kr.
Bogen er på 480 sider

CRM 5.0 – De ustyrlige kunder i en digital tidsalder
ISBN -13: 978-87-995714-3-7
EAN: 9788799571437

Slutnoter

“72 % af alle projekter fejler”, MIN undersøgelse 2017 - ”84 % af alle projekter fejler i den digitale transformation”, Bruce Rogers, Forbes 2016 –” Just 3% of companies say they are succeeding with digital transformation.” - JSchleimann #thinkx #SAP, 2019
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