
Test
Vill du testa vilken 

mognadsgrad din verk-
samhet har för omnichannel, 

utifrån modellen? Gör testen som är 
utvecklad av Danska handelskam-

maren och Omnichannel Institute. Det 
går att jämföra din verksamhet med hur 

branschen ligger till som helhet eller 
gå in på disciplinnivå. Verktyget till-

handahålls gratis av  
Agillic.ness.org

 
Använd  

Kundmåltavlan  
till att ställa frågorna:

→ Känner vi igen de involverade kunderna?
→ Samlar vi data för senare användning?

→ Har vi några insikter vi kan använda oss av 
och bidrar projektet till att skapa mer insikt?

→ Kan vi målanpassa budskapet?
→ Hur ska vi mäta effekten?

→ Vem bygger och bemannar 
projektet?

1. KUNDIGENKÄNNANDE 
OCH SAMTYCKE 
(CUSTOMER RECOGNI-
TION & PERMISSIONS) 
Känner igen kunden, 
oavsett vilken kanal han/
hon rör sig i. Ber om tillå-
telse för kontakt. Målet är 
att ge relevanta budskap 
tvärs igenom alla kanaler.
→ Identifiering
Identifiera kunden i några 
kanaler. Finns han eller 
hon på Facebook, på 
Instagram? Se om kunden 
kommer tillbaka i kanalen 
och gör en uppsamling på 
webbsajten. Här läggs 
grunden för ett personali-
serat budskap.
→ Volym 
Bygg upp datavolym för 
större effekt. Håll så 
många kanaler öppna 
som möjligt. Tillåtelse att 
ta kontakt med kunden 
sker per kanal.
→ Engagemang
Ju mer data, desto fler 
kanaler går det att känna 
igen kunden i. När 
volymen är tillräckligt stor 
går det att bygga kommu-
nikation på individnivå. På 
den här nivån ger kontakt i 
en kanal tillåtelse för 
kontakt i de andra. 

Exempel: Egmont Publi-
shing. Samlar tillstånd för 
kontakt från kunderna 
genom exempelvis kund-
klubbar. Känner igen 
kunden tvärs genom 
kanaler som epost, kund-
nummer, telefon och 
adresser.

2. DATAINSAMLING 
(DATA COLLECTION)
Lär känna kunden genom 
att systematiskt samla in 
och centralisera data över 
alla kanaler och 
kontaktytor. Lägg upp 
kundprofiler för var kund.
→ Köphistorik
Bland räkenskapsdata 
finns anonyma och tillfäl-
liga kunddata som trans-
aktioner, köp och finan-
siering. 
→ Beteendedata i silos
Klick, sökningar, email, 
profil, intressen, sociala 
media, mobil och appar 
samlar upp data. Ofta 
stannar dessa data i den 
kanal där den samlas in. 
→ Integrerad 
Då insamlingen börjar ske 
integrerat i alla kanaler i 
realtid ger det en samlad 
kundprofil. Expediten i 
den fysiska butiken kan 
via kundens profil se vad 
han eller hon tidigare köpt 
eller sett på digitalt. 

Exempel: Med hjälp av en 
sensor i handtaget har 
sportutrustningsföretaget 
Babolat skapat ett smart 
tennisrack. Det ger 
spelaren möjlighet att 
mäta hur många fore-
hands, backhands och 
skruvar som levererats 
och hur hårt de slagits. Via 
en app går det sedan att 
analysera spelet. På köpet 
får Babolat unika data om 
hur produkterna används, 
vilket kan användas vid 
kommande produkter.

3. DATAANALYS  
(DATA DISCOVERY)
Genom att analysera 
resultaten går det att hitta 
sammanhang och priori-
tera framtida investe-
ringar.
→ Köpanalys och under-
sökning 
Här finns kvitteringar och 
order. Engångsanalyser 
med anonyma säljdata 
och undersökningar som 
skapar insikter om hur 
många kunder företaget 
har och vad de köper. 
→ Beteendesegment
Sälj- och marknadsorien-
terade profildata. Alla 
data körs samman och 
analyseras. Vad känne-
tecknar våra lönsamma 
kundrelationer? Försök 
förutse vad som kommer 
att ske med kundseg-
mentet. Skräddarsy 
budskap till olika kund-
grupper. 
→ Prediktiv i realtid
Här analyseras kund- och 
tredjepartsdata från flera 
källor i realtid. Prediktiva 
algoritmer undersöker var 
det finns tillväxt eller 
bortfall. Beräkningsalgo-
ritmerna förfinas löpande 
via maskininlärning. 
Analyserna kan användas 
som stöd vid stora beslut.

Exempel: VVS-grossisten 
Bröderna Dahl integrerar 
tredjepartsdata och ser på 
kundens totala omsätt-
ning. Den samlade infor-
mationen gör det möjligt 
att gå djupare i ordern. 
Finns det någon varu-
grupp kunden inte köper 
in och vad beror detta i så 
fall på? Genom insikter 
från kunddata utvecklas 
service och kommunika-
tion. 

4. KOMMUNIKATION  
& SERVICE (COMMUNI-
CATION & SERVICE)
Använd data till att 
förbättra service och 
kommunikation för 
kunden. Kommunicera 
aktivt då det är relevant, 
men vet också att vara 
tyst för att inte uppfattas 
som spam.
→ Masskommunikation
Här finns ingen specifik 
kunskap om kunderna. 
Samma budskap kommu-
niceras till alla.
→ Personaliserad, 
segmenterad
Här får de kunder man vet 
något om personaliserade 
budskap. Fortfarande är 
det verksamheten som 
styr och försöker få 
budskapet att passa.
→ 1:1 Insiktsbaserad
Här är fokus att utveckla 
kundrelationen i 1:1 
perspektiv. Allt blir till-
rättalagt för kunden, tvärs 
över kanalerna. Kunden 
får alltid samma upple-
velse vid kontakt med 
företaget, oavsett kanal. 

Exempel: Mothercare. All 
kunddata finns samlad i 
en kundprofil som 
används på tvärs igenom 
kanalerna. Vad har 
kunden köpt tidigare, 
vilken storlek, vad kan 
mamman/barnet behöva 
den här perioden? 
Budskapet handlar inte 
primärt om produkt utan 
ger snarare användbara 
tips som exempelvis 
kännetecken på en bra 
bilbarnstol. 

5. EFFEKTMÄTNING 
(PERFORMANCE 
ANALYSIS)
Mäter på kunderna. Inte-
grera kundorienterade 
nyckeltal i effektmät-
ningen.
→ Försäljning och varu-
märke
Säljer vi mer än vi brukar? 
Är vi över eller under 
budget? Vad kan vi driva 
via varje kanal? Här 
förbättras konvertering. 
→ Kanal och kampanj
Ser hur mycket företaget 
kan sälja via enskilda 
kanaler.
→ Kundbaserade 
mätetal
Nu ligger fokus på kund, 
inte kanal. Syftet är att 
hjälpa kunden vidare. 
Både en ekonomisk para-
meter, ”det vi gör nu som 
är mer lönsamt än tidi-
gare”, men också emotio-
nella mätningar av 
kundens upplevelse, NPS.

Exempel: Telenor, som 
vid varje kontakt med en 
kund ber om ett betyg i 
hur kontakten upplevts. 
På så sätt rankas kundens 
emotionella inställning. 

6. ORGANISERING 
(ORGANIZING  
& MANAGEMENT)
Organisera runt 
omnichannel och skapa 
en kultur där kunden står i 
centrum.
→ Produktorienterad
Här utvecklas produkter 
ur teknisk vinkel. Forsk-
ningsbaserat.
→ Säljorientrad
”Varor över disken”, 
förankrat i marknadsfö-
ring. Räknar ut hur det går 
att få mest avsättning. 
Många budskap blandas 
och anställda ska sälja så 
mycket som möjligt i 
enskilda kanaler. Digitala 
media används för att 
skapa kommunikation 
och som avsättningskanal 
för e-handel. 
→ Kundorienterad 
Här gäller inte att sälja till 
varje pris utan att hjälpa 
kunden och skapa förtro-
ende, vilket ställer stora 
krav på organisationen. 
Personal måste tränas för 
att intern kompetens ska 
kunna användas effektivt. 
Det måste också finnas 
investeringar i teknologi 
och plattformar. 

Exempel: Boolia. Möbel-
varuhuset är uppbyggt 
som ett online-företag där 
butikerna fungerar som 
ett show room. Den kund 
som ser på exempelvis en 
soffa tilldelas en digital 
profil där den tänkta 
soffan laddas ner tillsam-
mans med val av material 
och ben. Kunden får 
sedan påminnelser och 
epost.

Kunden i   
centrum

Ju mognare en organisation är i sitt 
arbete med omnichannel marketing, 
desto längre in mot kunden hamnar 
den på kundmåltavlan. 

Kundmåltavlan
→ Kundmåltavlan är en modell 

för att mäta en verksamhets styrkor 
respektive svagheter i omnichannel 

marketing med hjälp av sex discipliner. Den 
har tagits fram av Rasmus Houlind.

→ En dashboard har utarbetats och tillhandahålls 
av det internationella nätverket NBI (Networked 
Business Initiative), vars syfte är att säkra ökad 

digital framgång och konkurrenskraft. Den 
sponsras av bland annat Danska  

handelskammaren.
→ Läs mer: 

networkedbusiness.org


