
Test
Vil du vite hvor moden 

virksomheten er i forhold til 
omnichannel, ut fra modellen? Ta 
testen som er utviklet av Dansk 

Erhverv (det danske handelskammeret) 
og Omnichannel Institute. Du kan 

sammenligne virksomheten med hvordan 
bransjen ligger an som helhet, eller gå inn 

på fagområdenivå. Verktøyet er gratis å 
bruke og leveres av Agillic.

Logg inn på
http://bit.ly/ocmsurvey

 
Bruk kunde-

målskiven til å stille 
følgende spørsmål:

→ Kjenner vi ig jen de berørte kundene?
→ Samler vi inn data til senere bruk?

→ Har vi innsikt vi kan bruke, og bidrar 
prosjektet til å skape mer innsikt?
→ Kan vi måltilpasse budskapet?
→ Hvordan kan vi måle effekten?

→ Hvem bygger og bemanner 
prosjektet?

1. KUNDEGJENKJENNING 
OG SAMTYKKE 
(CUSTOMER RECOGNI-
TION & PERMISSIONS) 
Kjenner ig jen kunden 
uansett hvilken kanal han 
eller hun beveger seg i. 
Ber om tillatelse til 
kontakt. Målet er å gi rele-
vante budskap på tvers av 
alle kanaler.
→ Identifisering
Identifisere kunden i noen 
kanaler. Er han eller hun 
på Facebook, på Insta-
gram? Se om kunden 
kommer tilbake til 
kanalen, og samle 
dataene på nettstedet. 
Her legger man grunnen 
for personlig tilpassede 
budskap.
→ Volum 
Bygg opp datavolum for å 
få større effekt. Hold åpne 
så mange kanaler som 
mulig. Tillatelse til å ta 
kontakt med kunden gis 
per kanal.
→ Engasjement
Jo mer data, desto flere 
kanaler kan man kjenne 
igjen kunden i. Når 
volumet er stort nok, kan 
man bygge kommunika-
sjon på individnivå. På 
dette nivået gir kontakt i 
én kanal tillatelse til 
kontakt i de andre. 

Eksempel: Egmont 
Publishing. Henter inn 
kundenes tillatelse til å ta 
kontakt blant annet 
gjennom kundeklubber. 
Kjenner ig jen kundene på 
tvers av kanaler som 
e-post, kundenummer, 
telefon og adresse.

2. DATAINNSAMLING 
(DATA COLLECTION)
Bli kjent med kunden ved 
systematisk å samle inn 
og sentralisere data på 
tvers av alle kanaler og 
kontaktflater. Lag kunde-
profil for hver enkelt 
kunde.
Handlehistorikk
Blant regnskapsopplys-
ningene finnes det 
anonyme og midlertidige 
kundedata som transak-
sjoner, kjøp og finansi-
ering. 
Atferdsdata i siloer
Klikk, søk, e-post, profiler, 
interesser, sosiale medier, 
mobiler og apper samler 
data. Ofte blir de liggende 
i den kanalen de er samlet 
inn i. 
Integrering 
Fordi innsamlingen 
begynner å foregå inte-
grert i alle kanaler i 
sanntid, får man en samlet 
kundeprofil. Ekspeditøren 
i den fysiske butikken kan 
ut fra kundens profil se 
hva vedkommende tid- 
ligere har kjøpt eller sett 
på digitalt. 

Eksempel: Ved hjelp i en 
sensor i håndtaket har 
sportsutstyrselskapet 
Babolat laget en smart 
tennisracket. Det gir spil-
leren mulighet til for 
eksempel å måle antall 
forehand slag , backhand-
slag og hvor harde 
slagene var. Ved hjelp av 
en app kan man deretter 
analysere spillet. Med på 
kjøpet får Babolat unike 
data om hvordan produk-
tene blir brukt, noe som 
kommer til nytte i  
fremtidige produkter.

3. DATAANALYSE  
(DATA DISCOVERY)
Ved å analysere resulta-
tene er det mulig å 
avdekke sammenhenger 
og prioritere fremtidige 
investeringer.
→ Kjøpsanalyse og 
undersøkelse 
Her finner vi kvitteringer 
og bestillinger. Engangs-
analyser med anonyme 
salgsdata og under- 
søkelser som gir innsikt  
i hvor mange kunder 
bedriften har og hva de 
kjøper. 
→ Atferdssegment
Salgs- og markedsrettede 
profildata. Alle dataene 
blir samkjørt og analysert. 
Hva kjennetegner de 
lønnsomme kunderela-
sjonene? Forsøk å forutse 
hva som vil skje med 
kundesegmentet. Skred-
dersy budskapene til 
forskjellige kundegrupper. 
Prediktiv i sanntid
→ Her blir kunde- og  
tredjepartsdata fra flere 
kilder analysert i sanntid. 
Prediktive algoritmer 
undersøker hvor det er 
vekst eller frafall. Bereg-
ningsalgoritmene blir 
stadig forbedret ved hjelp 
av maskinlæring. Analy-
sene kan brukes som 
støtte ved store avgjø-
relser.

→ Eksempel: VVS-gros-
sisten Bröderna Dahl inte-
grerer tredjepartsdata og 
ser på kundens totale 
omsetning. Den samlede 
informasjonen gjør det 
mulig å gå dypere inn i 
bestillingen. Finnes det 
varegrupper som kunden 
ikke kjøper inn, og hva 
skyldes det i så fall? 
Basert på innsikt fra 
kundedataene blir service 
og kommunikasjon  
videreutviklet. 

4. KOMMUNIKASJON OG 
SERVICE (COMMUNICA-
TION AND SERVICE)
Bruk dataene til å forbedre 
service og kommunika-
sjon for kundene. 
Kommuniser aktivt når 
det er aktuelt, men vit når 
du bør være stille for ikke 
å bli oppfattet som 
søppelpost.
→ Masse- 
kommunikasjon
Her finnes det ingen 
konkret kunnskap om 
kundene, og det samme 
budskapet blir formidlet 
til alle.
→ Personlig tilpasset, 
segmentert
Her får de kundene man 
vet noe om, personlig 
tilpassede budskap. Det 
er fortsatt virksomheten 
som styrer og prøver å få 
budskapet til å passe.
→ 1:1 innsiktsbasert
Her er det fokus på å 
utvikle kunderelasjonen i 
et 1:1-perspektiv. Alt blir 
tilrettelagt for kunden, på 
tvers av kanalene. Kunden 
får alltid samme opp- 
levelse i kontakt med 
bedriften, uansett kanal. 

Eksempel: Mothercare. 
Alle kundedata er samlet i 
en kundeprofil som 
brukes på tvers av alle 
kanalene. Hva har kunden 
kjøpt før, hvilken størrelse, 
og hva kan mor eller barn 
ha bruk for i denne peri-
oden? Budskapene 
handler ikke primært om 
produkter, men gir prak-
tiske råd – for eksempel 
hva som kjennetegner en 
god barnestol til bilen. 

5. EFFEKTMÅLING 
(PERFORMANCE 
ANALYSIS)
Mål kundene. Integrer 
kundeorienterte nøkkel-
tall i effektmålingen.
→ Salg og varemerke
Selger vi mer enn vi 
pleier? Ligger vi over eller 
under budsjettet? Hva 
kan vi fremme via de ulike 
kanalene? Her blir 
konverteringen forbedret. 
→ Kanal og kampanje
Ser hvor mye bedriften 
kan selge i de ulike kana-
lene.
→ Kundebaserte måltall
Nå ligger fokus på 
kunden, ikke kanalen. 
Formålet er å hjelpe 
kunden videre. Både et 
økonomisk parameter, 
”det vi nå gjør mer lønn-
somt enn tidligere”, men 
også emosjonelle 
målinger av kundens 
opplevelse, NPS.

Eksempel: Telenor, som 
hver gang de er i kontakt 
med en kunde ber om 
karakter på hvordan 
kontakten ble opplevd. På 
den måten blir kundenes 
emosjonelle innstilling 
rangert. 

6. ORGANISERING 
(ORGANIZING & MANA-
GEMENT)
Organiser i forhold til 
omnichannel, og skap en 
kultur der kunden står i 
sentrum.
→ Produktorientert
Her blir produktene 
utviklet fra en teknologisk 
synsvinkel. Forsknings- 
basert.
→ Salgsorientert
”Varer over disk”, forankret 
i markedsføring. Regner ut 
hvordan man kan få størst 
avsetning. Mange 
budskap blir blandet, og 
de ansatte skal selge så 
mye som mulig i de 
enkelte kanalene. Digitale 
medier brukes til å skape 
kommunikasjon og som 
avsetningskanal for nett-
handel. 
→ Kundeorientert 
Her gjelder det ikke å 
selge for enhver pris, men 
å hjelpe kunden og skape 
tillit, noe som stiller store 
krav til organisasjonen. 
Personalet må få opplæ-
ring for at intern kompe-
tanse skal kunne brukes 
effektivt. Man må også 
investere i teknologi og 
plattformer. 

Eksempel: Bolia. Møbel-
varehuset er bygd opp 
som en nettbutikk der de 
fysiske butikkene fungerer 
som utstillingslokaler. 
Kunder som for eksempel 
ser på sofa, får tildelt en 
digital profil der den 
tenkte sofaen blir lastet 
ned sammen med valg av 
materiale og ben. Deretter 
får kunden påminnelser 
og e-post.

Kunden i 
sentrum

Jo lenger organisasjonen har 
kommet i arbeidet med markeds-
føring i omnichannel, desto lenger 
inn mot kunden havner den på 
kundemålskiven.

Om  
kundemålskiven

Kundemålskiven er en modell for 
å måle virksomhetens sterke og svake 
sider i omnichannelmarkedsføring ved 

hjelp av seks fagområder. Målskiven er utviklet 
av Rasmus Houlind. 

Det internasjonale nettverket NBI (Networked 
Business Initiative) har utviklet og levert et  

analyseverktøy som har som formål å sikre bedre 
digital fremgang og konkurranseevne. Verktøyet 

er sponset av blant annet Dansk Erhverv.
Les mer: 

networkedbusiness.org


