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Hjelp!  - Ingen bruker CRM systemet 

 

En kjent situasjon etter at selskap tar i bruk CRM systemer,  er at selgere bevisst 

eller ubevisst ikke bruker systemet.  Selv med høyt rangerte CRM systemer som 

Hubspot og Salesforce.com,  er bruker adopsjon en stadig gjentagende 

problemstilling.  Man ruller ut CRM systemet og finner at bruken av verktøyet er 

lav i de fleste team,  en del selgere motsetter seg å føre aktiviteter, og klager på at 

dette tar bort tiden fra salg.   Jeg ser igjen og igjen noen gjennomgående 

problemstillinger  - manglende møteaktivitet,  mye administrativt arbeide, og 

manglende kompetanse i forhold til å jobbe med salgsmuligheter og salgsprosess 

er stikkordene.  Litt om disse problemstillingene : 

 

Manglende møteaktivitet 

I et selskap jeg jobbet med,  viste en gjennomgang at de fleste selgere hadde kun 

2 -4 salgssamtaler i uken.  Salgssamtaler er da definert som samtaler med kunde 

som omhandler en salgsmulighet.  Det var unntak og noen av selgerne hadde 

mellom 12 til 16 kunde møter i uken.  Men,  dette er ikke nødvendigvis 

salgssamtaler,  det var mye oppfølging av spørsmål,  kundeservice/klager,  og 

ordremottak.   

 

« Hvorfor er det slik?» 

Problemstillinger: 



 
 

www.pivotal-consulting.no Salgsorganiserings guide www.pivotal-consult.com 

Selv de flittigste hadde ikke så mange salgssamtaler,  de brukte tid på å ta imot 

ordre,  de behandlet klager på levering som måtte følges opp,  de sjekket priser 

og bestilte for kunder. 

Gjennomgang med selgere i salgsmøter jeg har deltatt på hos flere klienter og 

tidligere arbeidsgivere, gir lignende kommentarer. 

 

Mye administrative oppgaver : 

Selgere klager på at de bruker lang tid på å legge inn tilbud og ordre i ERP 

systemer,  at de bruker tid på å skaffe varer,  at det tar lang tid å legge inn i CRM 

systemet, og at de må hele tiden følge opp leveringsproblemer og andre klager. 

Selv om dette i noen tilfeller kan defineres som unnskyldninger,  peker det til en 

underliggende problemstilling som gjør at selgere er ineffektive -  selv med CRM. 

 

Mangelfull kompetanse på å jobbe med salgsmuligheter :  

Tilbakemeldinger fra utrulling av CRM systemer,  viser også at det varierende 

kompetanse hos selgere,  og spesielt med hensyn til evnen til å jobbe med 

salgsmuligheter  (Opportunities i Salesforce.com,  Deals i Hubspot CRM).  Alle kan 

ta imot ordre, og de fleste er flinke til å bygge relasjon og gi kundeservice, men 

bare et fåtall har tid, anledning og kompetanse til å finne og vinne 

salgsmuligheter.   Hvis man fortsetter i denne banen uten å jobbe i prosess med 

salgsmuligheter, blir de heller ikke bedre  - de forblir ordetagere – ikke selgere. 
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Det er selgere som er dyktige til å se muligheter, men de har ofte ikke tid til å 

jobbe med alle mulighetene, og vil kvalifisere bort mange muligheter på grunn av 

prioritering av tid.  Selskapene de jobber for går glipp av salgsmuligheter hver dag 

fordi de ikke blir tatt tak i,  registrert eller fulgt opp.    

 

Overvurdering av relasjoners innvirkning på salg : 

Hvis vi intervjue selger om hvorfor de har en kunde eller ikke får tak i en ny kunde,  

så er svaret som regel relasjonen.   De har sine kunder på grunn av relasjonen,  og 

klarer ikke å ta nye kunder på grunn av konkurrentens relasjon.  De vil også legge 

frem en påstand om at de kan ta bedre betalt på grunn av relasjonen,  og at de 

ville fått bedre pris hvis det ikke var for sentral avtaler.  Dette var kanskje sant når 

kunden var avhengig av selger,  men selger er nå mindre og mindre viktig.  

Kundene orienterer seg på internett og er kun avhengig av selgere i forhold til 

spesialist kompetanse.  Relasjonen er fremdeles viktig,  men ikke lenger den 

viktigste.    

Hvis vi ser på hvordan relasjonen med kunden ble etablert,  så blir det kanskje mer 

klart.   Relasjonen startet med at en selger tilførte verdi for kunden,  enten i form 

av produkt, service eller løsning.   Relasjonen har fortsatt fordi løsninger eller 

produkter fra selskapet har fortsatt å tilføre verdi og selger har hatt en god kjemi 

 

«Relasjonen er fremdeles viktig,  men ikke lenger det viktigst!».    
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med kunden.   Det betyr ikke at kunden kjøper på grunn av kjemi eller fordi selger 

er en kjernekar,  han kjøper fordi produktet eller løsningen fra selskapet han 

selger for tilfører verdi  og han har tillit til selger.   I noen tilfeller tilfører selger 

spisskompetanse som bygger opp under relasjonen,  men hvis en konkurrent kan 

tilføre kunden høyere verdi,  så spiller relasjonen mindre rolle. 

Jeg ser ute hos klienter at mange selgere har relasjoner på feil nivå for å kunne 

løfte salget.   De har en relasjon til bestiller,  ikke beslutningstager.  Selger får da 

tilslag på produkter som allerede er bestemt kjøpt inn,  men får ikke nødvendigvis 

være med på større avtaler.   Hvis kunden derimot har en relasjon til selskapet 

som selger jobber for (ikke selger personlig),  har selskapet gjerne en inngang på 

flere nivåer. 

Forespørselfangst  : 

Mange selskaper med tradisjonell salgsstyrke har ikke god nok kontroll over 

forespørsel fangst.   Spesielt hvis de ikke har CRM.  Å registrere forespørsler i 

outlook eller excel holder ikke mål i 2017, men de fleste selskaper har en eller 

annen for for CRM.  Med gratis versjoner fra selskaper som Hubspot,  er det ingen 

grunn til å ikke starte med CRM.  Selv med Enterprise eller Pro løsninger fra de to 

ledende CRM,  Salesforce.com og Hubspot,  er kostnaden ikke mer enn 5000 -

10 000 kroner per bruker per år.  Dette er en liten kostnad for å få kontroll på 

forespørsel fangst og salgsprosessen. 

Nå som de fleste har CRM, er det mulig å registrere alle forespørsler og sørge for 

at det følges opp.   På innspill fra kunde,  er man avhengig at selgere tar seg tid til 

å registrere eller videresende.   Naturlig nok vil de fleste selgere ta tak i 
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forespørsler som de ser verdien av der og da,  men vil prioritere vekk forespørsler 

som ikke vedrører deres produktområder eller kunder.   Jeg ser stadig eksempler 

på kunder hvor selgere ikke har fått med seg anbud og forespørsler fordi de har 

«feil» kontaktperson eller har kontakter på feil nivå hos kunden.   

Problemstilling : 

Setter man dette sammen,  det vil si manglende møteaktivitet, for mye 

administrativt arbeide, manglende kompetanse på å jobbe med salgstrakt,  

overvurdering av relasjonene, og manglende forespørselfangst  - da vil man se et 

bilde hvor mange muligheter og salg bare flyter uten i sanden.   Dette er ikke bare 

et salgsproblem,  det er et ledelse problem.   Hva skyldes dette og hvorfor gjøres 

det ikke noe med det?    

Den underliggende problemstillingen er salgsorganisering.    

 

Salgsorganisering : 

Hva er så problemet med «standard» salgsorganisering? 

Det grunnleggende er selgernes roller og oppgaver.  Selv om mange selskaper har 

tatt i bruk salgsprosesser og CRM,  er selgernes rolle uforandret.   De er 

autonome,  de har kundeeierskapet og relasjonen med kunden,  og gjør stort sett 

som de vil i forhold til hvordan de jobber,  hvem de besøker og hvordan de utfører 

sine oppgaver.  Hver selger operer i sin egen boble. 
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Selv om det har blitt mer synlig hvordan selgerne  jobber og hva de gjør gjennom 

CRM som Salesforce.com  og/eller Hubspot CRM,  er selgerne fremdeles 

autonome og oppfordret til å være det.   Mange selgere blir fremdeles tildelt en 

kundeliste eller region og et budsjett, og fortalt at de skal gå ut å selge  - og så 

følger man opp budsjettet periodevis. 

Hva er så problemet med dette?  Jo,  det betyr at firmaet og ledelsen i firmaet ikke 

kan influere om selgerne faktisk tar tak i kundene på riktig måte,  at relasjonen er 

med selgeren og ikke med firmaet,  at selger ikke utnytter potensialet i markedet,  

og prioriterer ihht sin hverdag  - ikke nødvendigvis hva som er best for selskapet.  

Jeg har sett utallige eksempler på kunder hvor det faktisk er en god relasjon,  men 

selger tar ikke tak produkt porteføljen og man ender opp med en mindre andel av 

kundens kjøp enn man burde. 

Hvordan løser man dette.            

Ledelsen og selskapet må ta tilbake kontrollen over kunden og markedet.   For 50 

år siden var man helt avhengig av selgeren,  det var den eneste kommunikasjons 

kanalen mellom selskapet og kunden.  I dagens marked,  spesielt på grunn av 

teknologi/internett,  er ikke dette lenger sant  - kunden har mange muligheter for 

kommunikasjon,  nye kjøpskanaler,  og informasjon lett tilgjengelig som de 

tidligere måtte få fra selger.  Selgere er fremdeles viktige for å skape tillitt og gi 

råd,  men man er ikke lenger avhengig av selger.  De fleste selskaper er dog 
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fremdeles organisert som om selger er det kritiske bindeleddet til kunden,  og 

selgerne har fått lov til å eie kunden og relasjonen. 

Hvis man derimot ser på kundene hvor de fleste selskaper har størst suksess,  så er 

det gjerne kunder hvor selskapet har relasjonen –ikke selger.  Typisk er dette 

nøkkelkunder med relasjoner på flere ledd og gjerne felles målsetninger.   

Hvordan kommer vi videre?   

La oss begynne med muligheter:  

- Hvis en KAM,  segmentselger eller en uteselger bare kunne gå i møter uten 

administrativt arbeide,  hvor mange kundemøter som er direkte 

salgssamtaler vil de kunne gjennomføre i uken? 

- Hvis en inneselger tok imot alle direkte bestillinger istedenfor selger,  hvor 

mange salgsamtaler vil en inneselger kunne ta.? 

 

Jeg vil påstå at en KAM bør kunne utføre minimum 15 salgssamtaler i uken eller 

mer (kundemøter hvor møtet omhandler en faktisk salgsmulighet) hvis han eller 

hun fikk støtte på det administrative.   En selger som følger opp eksisterende 

kunder skal kunne ha over 25 møter i uken. 

En inneselger vil kunne ha 10 salgssamtaler per dag i tillegg til de administrative 

samtalene,  dvs.  en 40 til 50 salgssamtaler i uken. 

Dette er en dramatisk økning fra dagens situasjon i de fleste firmaer med 

uteselgere idag. 
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Hvordan skal vi klare dette? 

La oss først legge frem noen roller : 

KAM -  Key Account Manager:   Ansvarlig for å jobbe med salgsmuligheter på 

mellomstore og store kunder. Kan også kalles SAM for strategiske kunder. 

Segmentselger :    Ansvarlig for å jobbe med salgsmuligheter i et kunde eller 

produkt segment 

Uteselger (AM) :  Ansvarlig for oppfølging av eksisterende kunder med avtaler 

Prosjektleder :   På salgsmuligheter som innebefatter prosjektstyring,  slik som 

service oppdrag,  avanserte løsninger,  eller store og kompliserte ordre,  vil en 

prosjektleder støtte salg i salgsfasen og ta over i leveranse fasen.  

Inneselger :  Ansvarlig for telefonsalg og støtte til uteselgere,  legger inn og følger 

opp oppgaver,  sender tilbud,  følger opp ordre, svare på anbud m.m. 

Salgskoordinator :  Oppretter og koordinerer salgmuligheter mot KAM og 

segmentselgere 

Kundeservice :   Behandler klager,  bestille skaffe/haste varer (kan evt. håndteres 

av en innkjøper),  støtter innesalg i å følge opp ordre m.m. 

Nøkkelen er de tre siste stillingene.   Vi må flytte ansvaret for kundeeierskap,  

salgsmuligheter,  administrativt arbeide, møte booking og salg til inne personale.    

KAM’er ,  segmentselgere og uteselgere skal konsentrere seg om kundemøter og 

salgssamtalene.  Samtidig vil kundene ha en kommunikasjon med flere i selskapet,  

ikke bare selger  - som gjør at kunden vil ha er relasjon til selskapet  - ikke kun 

selger. 

I forhold til salgsmuligheter,  vil Salgskoordinator  (SK)  opprette og administrere 

salgsmuligheter i Salesforce CRM («deals» i Hubspot CRM),  og administrere 
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KAM’er og segmentsselgere.  SK vil sørge for informasjon oppdateres på kunde, 

fylle inn informasjon på salgsmuligheter,  planlegge kalender for KAM’er og 

Segmentselger, sende møteinvitasjoner til kunder, sende tilbud og følge opp etter 

møtet. 

Inneselger vil på samme måte ta imot de fleste ordrene fra kunder  (ikke 

uteselger!),  sørge for at uteselgere er booket i møter, oppdatere informasjon på 

kunder,  og sende tilbud til kunder. 

Kundeservice  (kan være kombinert med innesalg) vil avlaste selger med alt det 

administrative. 

Man kan da se for seg en helt annen hverdag for en KAM eller segmentselger som 

kan fortone seg slik : 

«Per kommer ut av kundemøtet.   Han tar opp telefonen og slår opp på  CRM 

appen.   Han klikker på salgsmuligheten på møtet han kom ut av og klikker på 

knappen som oppdaterer til neste steg.  Deretter klikker han på neste møte i 

kalender og orienterer seg om hvilken kunde han skal møte med og hva som skal 

diskuteres.   Han tar en kjapp telefon til salgskoordinatoren på handsfree når han 

kommer til bilen.   Han gir informasjon om møtet,  hva som ble avtalt,  og får også 

ekstra informasjon om neste møte og hva som må til for å komme til neste steg i 

salgsprosessen.   Per reflekter kanskje på hvor mye bedre hans hverdag er nå som 

han kan fokusere på å selge. 

Salgskoordinatoren oppdaterer salgsmuligheten i Salesforce eller Hubspot med 

informasjonen han fikk fra kunden og legger inn nye oppgaver til selger og 
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kundeservice som må gjøres før neste møte.  Han sender deretter epost til kunden 

som var besøkt med forslag om ny møtedato for oppfølging og et referat.  

Deretter legger han inn en oppfølgingsoppgave til seg selv slik at han kan sikre at 

alt er gjort før neste møte» 

Her er prosessflyten i salgsmulighet inkludert første møte : 

 

For en uteselger som er ansvarlig for å følge opp faste kunder,  vil det kanskje 

fortone seg slik : 

«Jonas var fornøyd med møtet.  Han fikk en ordre fra salgsbrevet som Knut på 

Innesalg hadde sendt til kunden,  og fikk oppdatert VSM lageret til å inkludere to 

nye produkter.  Han sender ordreinformasjonen og oppdatering på VSM lageret til 

Knut,  og ber han også lage en oppgave til kundesenteret på en klage på levering 

han hadde fått i møtet.   Han sender også en oppgave til Knut om å informere 

Salgskoordinator om en salgsmulighet for segmentselgeren.   Da er det videre til 
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neste kunde  - han sjekker kalenderen og ser om det er lagt inn noen oppgaver på 

denne kunden.   Han har 5 møter til i dag,  og det ikke noe problem nå som han 

kan delegere oppgavene og fokusere på salget» 

 

Med et slikt system vil selskapet ikke bare øke antall salgssamtaler dramatisk,  

men vil også spare penger.  KAM’er og uteselgere er dyre i drift,  og 

støttepersonell er mye billigere.  Man kan redusere antall selgere på veien og 

likevel øke antall kunde møter og omsetning.   Jeg har sett eksempler hos klienter 

på selgere som er flinke med kunden,  men dårlige til å organisere seg.  Ineffektive 

uteselgere kan bli effektive inneselgere,  og selgere som er flinke i kundemøter får 

muligheten til å fokusere på dette. 

 

Neste steg : 

En reorganisering av salgsstyrken må planlegges nøye.   Det er både positive og 

negative faktorer som må vurderes før man eventuelt prøver en slik organisering.   

Men jeg er overbevist om at det er mange selskaper i dag som vil se dramatisk økt 

omsetning fra en reorganisering av salgsfunksjonen.   Det vil også være en 

forbedring i kundeforholdet hvor da selskapet vil «eie» kundene og 

salgsprosessen,  ikke dagens uteselgere.   Som sagt,  dette gjør man sikkert 

Dramatisk økning av salgssamtaler,  og lavere kostnader 
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allerede på de viktigste kundene,  hvorfor ikke overføre dette til hele 

salgsorganisasjonen. 

Dagens ukoordinerte salg kan gjerne se slik ut :  

 

Mye aktivitet og mange ansatte ute i felten og noen få kundeservice / inne selgere 

til support.  Typisk vil de da være for opptatt med kundeklager og oppfølging til å 

kunne supportere utesalg og markedsaktiviteter.  Salgskoordinator og 

salgsmetoder/salgsprosess er ikke tilstede i de fleste selskaper.  Hvis man har en 

salgskoordinator,  så er det ikke en proaktiv stilling. 



 
 

www.pivotal-consulting.no Salgsorganiserings guide www.pivotal-consult.com 

Hva med bare å legge mer arbeide på kundeservice?  Jeg har hatt klienter som har 

hatt veldig god effekt bare ved å involvere kundesenter som støtte til selgere og ta 

vekk administrative oppgaver fra selgere,  og ser også at resultatene faller når de 

går tilbake til gamle vaner etter at «konsulenten» ikke lenger pusher.   Man 

trenger en permanent løsning,  ikke bare legge mer arbeide på dagens KS eller 

innesalg. 

 

Med en revisjon av roller kan dagens ukoordinerte salg med autonome selger kan 

isteden bli en organisasjon hvor :  

- Selgere er en del av et team som kan bygge løsninger for kunden,  

flere spesialister jobber sammen mot viktige kunder 

- Kunden har en relasjon til selskapet,  ikke til selger 

- Salgskoordinatorer styrer salgsmulighets prosessen 

- Innesalg styrer transaksjonssalget mot eksisterende kunder 

- Salg og marked må samhandle og  jobbe sammen mot kundene 

- Ledelsen skal lede salgsfunksjonen og prosessen,  ikke selgere 

Organisasjon med styrt salg 
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- Selgere rapporterer til salgssjef /salgsdirektør 

- Salgskoordinatorer støtter salg og gjør selgere mer effektive 

- Salgssjef/salgsdirektør skal bruke tiden på å coache selgere 

- Salgsmetoder og salgsprosess følges 

  

Er dette noe for din organisasjon?  Men usikker 

på hva den beste løsningen er? 

La oss ta en gjennomgang sammen  -  besøk 

www.pivotal-consult.com og registrer deg for 

et uforpliktende møte eller samtale. 

Resultat : 

Økt salg, lavere 

kostnader og mer 

fornøyde kunder 

http://www.pivotal-consult.com/
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OM OSS  

Pivotal Consulting AS er et konsulent selskap som har fokus på strategi, 

endringsledelse, og forretningsutvikling.  Pivotal Consulting har også TOC løsninger 

for salg, prosjekt ledelse og distribusjon.   

Ønsker å snakke med en ekspert, eller en gratis evaluering av dine behov? Ta 

kontakt i dag på  http://www.pivotal-consult.com 

Mvh  

Ketil Stokke-Johnsen,  CEO  - Pivotal Consulting AS 

 

 

Pivotal Consulting AS er også eksperter på CRM og norges eneste godkjente 

distributør av Hubspot Sales.  Hubspot er mest kjent for sitt marketing software,  

men tilbyr også et gratis CRM system – Hubspot CRM ,  og også Hubspot Sales  - 

hvor basis systemet for inbound sales også er gratis.  Ta kontakt for å finne ut mer. 

 

                                                  

http://www.pivotal-consult.com/contact-page.html?lang=nb
http://www.pivotal-consult.com/hubspot-proslashve.html?lang=nb

