
1. UDGAVE 
APRIL 2020

E - B O G
SKAB OVERBLIK OVER DE NYESTE  
BEGREBER INDEN FOR DATA MED 
DENNE ARTIKELSERIE



Produceret og skrevet af 
Viden om data.

Viden om data er et nationalt videncenter for databaseret ser-
vice og forretningsudvikling. Vores primære opgave er at lave 
digitalt undervisningsmateriale til og med de merkantile erhver-
vsskoler – Materiale, der gør eleverne klar til fremtidens data-
drevne arbejdsmarked.

Vi tager fat i den nyeste emner inden for digital forretningsud-
vikling og skaber i samarbejde med skoler og erhvervslivet un-
dervisningsmateriale, der giver eleverne indgående kendskab til 
de nye teknologier, der er vigtige at kende, når man er på vej ud 
på arbejdsmarkedet.

Det er emner som Augmented Reality, Virtual Reality, Inter-
net of Things, Kunstig Intelligens, Blockchain, Google Analytics, 
Sociale medier, Disruption og FN’s verdensmål m.fl., vi introdu-
cerer til eleverne gennem mikroforløb, de undervises digitalt. 
Mikroforløbene indeholder udover tekst altid ekspertvideoer, 
en podcast og interaktionsgrafik, der giver eleverne en lærin-
gsoplevelse, der er digital og interaktiv. De kan bl.a. se vores 
videoer på deres smartphone fra sofaen eller løbe en tur om 
søen, mens de lytter til en podcast direkte fra SoundCloud, iTu-
nes eller Spotify. 

Viden om data har 15 partnerskoler fordelt i hele landet. Gen-
nem samarbejde med partnerskolerne styrker vi videndeling og 
samarbejde på tværs af erhvervsskolerne i Danmark, og på den 
måde forbedres erhvervsskolernes samlede rammebetingelser. 

Når vi udvikler materialer sammen med undervisere, og når 
vi samles på workshops, konferencer, elevkonkurrencer og på 
studieture, så skaber vi desuden netværk og fællesskaber på 
tværs, der ikke tidligere har eksisteret på de danske erhvervs-
skoler. Vi skaber gennem vores arrangementer desuden enga-
gement og faglig stolthed hos underviserne, der kommer ele-
verne til gode i form af både dygtige undervisere og spændende 
undervisning, der bidrager til at eleverne er i stand til at håndte-
re den teknologiske udvikling og matche de kompetencer, som 
virksomhederne efterspørger på fremtidens databaserede og 
digitale arbejdsmarked. 

Kontakt:
info@videnomdata.dk
https://videnscenterportalen.dk/dsf/
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Målgruppen er det vigtigste



ALGORITMER
Algoritmer er i alt sin enkelthed en række instruktioner i rækkefølge, som 
inkluderer konfidentielle ”hvis” instruktioner (Harkness, 2016). Med ”hvis” 
menes, at hvis vi antager at du træffer ét givent valg, så vil du møde et givent 
antal muligheder. Mulighederne bærer præg af dit valg – altså ”hvis du gør 
dette, oplever du dette”. Det er præcis som man kender det fra ”HVIS” funk-
tionen i excel, hvor en given værdi kan medføre en specifik udregning/værdi. 

En virksomhed som eksempelvis Face-
book, består også af algoritmer som styrer 
sammensætningen af nyheder i ens ”feed” 
(DR, 2018). Det er altså algoritmen der afgør 
hvad vi ser, og hvad der ligger øverst – fuld-
stændig som det også gør sig gældende 
på eksempelvis Google og LinkedIn. Det 
samme gælder i princippet når vi ringer 
til vores teleudbyder og får en masse val-
gmuligheder i telefonen. Her afgøres det 
hvem vi skal tale med, ud fra de numre vi 
har indtastet. Altså nogle ”hvis” valg som 
fører til endeligt resultat.

Kilder:
DR. (12. Januar 2018). dr.dk. Hentet fra Ud med nyheder: Facebook-ændring stikker medier en lussing: https://www.dr.dk/nyheder/viden/te-
knologi/ud-med-nyheder-facebook-aendring-stikker-medier-en-lussing
Harkness, T. (2016). Big Data . London: Bloomsbury Publishing.
Luca, M., Kleinberg, J., & Mullainathan, S. (Januar 2016). Algorithms need managers, too. Harvard Business Review, s. 96-101.

En algoritme kan i princippet forudsige frem-
tiden med stor nøjagtighed, men ikke fortælle 
hvad eller hvorfor det vil ske. En algoritme kan 
læse sig igennem alle Ekstrabladets artikler 
og fortælle hvilken der har størst chance for at 
blive delt mest på de sociale medier – men al-
goritmen kan ikke nødvendigvis fortælle hvor-
for folk netop får lyst til at dele denne artikel. 
Dette skyldes at en algoritme gør præcis hvad 
du beder den om, men den kommer ikke med 
en forklaring på den givne anbefaling (Luca, 
Kleinberg, & Mullainathan, 2016).
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Du kender formentligt Pokémon
Go. Enten har du selv været på
jagt efter pokemoner, eller også 
kender du med garanti nogle,
som har. Spillet er nemlig blevet 
spillet af flere hundrede millio-

ner mennesker, og har været nævnt i medier-
ne utallige gange. Pokémon Go har ikke alene 
skabt et stigende antal “jægere”, de har også 
gjort augmented reality alment kendt. For det 
er netop, hvad Pokémon Go er. Augmented 
Reality (AR) er, når man tilfører noget virtuelt 
til den virkelige verden. Man kan enten bru-
ge sin telefon eller tablet, og bruge kameraet 
til at se den virkelige verden og igennem 
telefonen tilføje virtuelle objekter. Ellers fin-
des der også AR briller, hvor man ser virke-
ligheden gennem en gennemsigtig skærm, 
hvor der også kan vises virtuelle objekter.  

I Virtual Reality (VR) er du, modsat AR, 100% 
inde i en virtuel verden igennem et sæt 
VR-briller. Du kan derfor sidde hjemme i 
din stue, og befinde dig midt på savannen 
eller under vandet med hajer. VR-brillerne 
blokerer fuldstændigt for dit udsyn, og hele 
dit synsfelt er dækket af virtuelt indhold.  

Mange har tidligere set AR og VR som en gim-
mick. Men heldigvis er facaden ved at være 
væk, eftersom der er flere business cases, 
som viser, at teknologien faktisk bidrager 
med en værdi. En af dem, som oplever en 
stor værdi af teknologierne, er Daniel Maass. 
Daniel sidder som specialist i Discovery og In-
cubation hos Terma, som er Danmarks størs-
te forsvarsindustri virksomhed. “Discovery 
og Incubation er et meget fint ord for, at man 
kigger på nye teknologier som fx AR og VR. Så 
prøver vi at finde ud af, hvordan vi kan bruge 
det i virksomheden. Hvad kan det bidrage med 
af værdi? Er det noget vi kan sælge? Kan det 
bruges i marketing eller hvad kan det gøre? Det 
er mit job at finde ud af”, siger Daniel Maass. 
Hos Terma sætter man eksempelvis radaran-
tenner op, og det er ofte oppe i højden, at 
disse antenner giver den største værdi. Iste-
det for at serviceteknikerne skal stå oppe i et 
tårn, med manualer som potentielt kan flyve 
væk og være svære at holde styr på, er der 
et stort potentiale i at anvende AR briller. Via 
brillerne kan teknikerne få de samme infor-
mationer, som de får fra papirmanualen, og 
de kan også få videoinstruktioner og se 3D 
modeller. Terma er blandt andet kendt for at 
lave ting til F16 flyvere. At sidde i en F16 er de 
færreste forrundt, men ved at anvende VR, 

kan det pludseligt blive muligt for langt flere. 
“I mangel af bedre dansk term, så er det den her 
gamification. Det her med at man kan lave de 
her ting om til et spil. Hvis det nu fx er træning, 
så bliver de fleste, som får sådan nogle briller 
på, lidt legesyge. Så hvis man nu kan få en sco-
re, hvis man har lært at slukke en ildebrand, så 
kan man konkurrere lidt med sine kammera-
ter om, hvem der er bedst til at slukke den her 
brand. Så går der gamification i, at man står i 
det her VR miljø, og så lærer folk lidt bedre, det 
sidder måske lidt bedre fast. Så det er lidt spil, 
men også lidt seriøst,” siger Daniel Maass. 

I Unity Studios, som er et udviklings- og 
konsulenthus, arbejder de indgående 
med AR og VR teknologier. I Unity Stu-
dios er paletten af kunder meget bred, 
hvor de arbejder med alt fra Major Lea-
gue Baseball til Grundfos og Velux. For 

Grundfos har man bl.a. udviklet VR-baseret 
træning,  så træningsprocessen blev kortere 
end tidligere. Selve processen, som krævede 
træning, var ret kompleks og inkluderede en 
stor hydraulisk presse, som af og til skulle ad-
skilles og renses, for derefter at samles igen. 
Normalt kunne medarbejdere kun træne, hvis 
linjen alligevel var nede. Det gør, at trænings-
processen bliver rigtig lang. Derfor var der et 
stort potentiale, hvis medarbejderne kunne 
træne på en anden måde, og få det samme 
udbytte. Ved hjælp af VR udviklede Unity Stu-
dios et virtuelt træningsrum, som var en kopi 
af selve presseværktøjet. Igennem VR kunne 
medarbejderne træne når det passede dem, 
og gøre det utallige gange. Grundfos valg-
te, for at teste hvor godt den VR-baserede 
træning virkede, at ansætte en vikar på 20 
år, som aldrig havde været på Grundfos  før 
og dermed heller ikke kendte maskinerne. 
Vikaren fik 3-4 dages tid til at træne, og alle-
rede på fjerdedagen sagde han, at han ikke 
rigtigt gad mere, for han kunne det ret godt 
efterhånden, syntes han. Så på femtedagen 
var han til ‘eksamen’ hos den medarbejder, 
som normalvis står for oplæringen af me-
darbejderne i maskinen. Vikaren bestod på 
lige fod med alle dem som har gennemgået 
normal fysisk træning. “Han sagde det me-
get sigende, da han kom ud: “Det var helt vil-
dt underligt, det var som om min krop vidste, 
hvad den skulle gøre”. Det er jo fordi, at i de her 
træningsapplikationer kan vi komme meget tæt 
på det, man skal gøre i virkeligheden, netop for-
di at alle ens bevægelser også bliver trakcet. Så 
man står ikke bare på afstand, og samler ting 
op. Man skal rent faktisk læne sig ned og sam-

AUGMENTED REALITY
le en skruenøgle op og bruge den – også inde 
i den virtuelle verden,” fortæller Sune Wolff.  

AR og VR er altså ikke bare en gimmick, men 
bliver en mere naturlig del af vores hverdag. 
IKEA har eksemplevis lanceret en app, hvor 
du  via AR på telefonenkan placere et møbel 
i din stue og se, hvordan møblet passer ind. 
På den måde slipper du for uheldige episo-
der, hvor du står med en for stor sofa i stuen. 
Det samme gælder for et par sko. Der findes 
nemlig apps, hvor du i realtid igennem din 
mobil, kan se en sko på din fod, hvor det ser 
ud, som om du rent faktisk har skoen på. In-
den for de kommende år vil vi se, at teknolo-
gierne bliver integreret i devices, som vi stille 
og roligt ikke vil tænke over. Dette gælder 
eksempelvis briller og kontaktlinser. En af de 
helt basale ting, hvad angår nye teknologier 
og løsninger, er ifølge  Daniel Maass og Sune 
Wolff, at det skal være så intuitivt som muligt. 
Det bør være slut med de lange manualer. 
Se blot på børn når de sidder med en tablet 
eller smartphone. De ved godt, hvordan man 
zoomer, fordi det er lavet på en måde, som 
er intuitiv. Det er også grunden til, at der så 
oftes laves opdateringer på apps. Et godt ek-
sempel på en ændring, som gav stor værdi, 
var, da IKEA ændrede i deres AR app. “Til at 
starte med der stod der bare på skærmen ”kig 
rundt”. Så holdt folk telefonen stille og kiggede 
rundt med ansigtet. Nu har de lavet det om, så 
der er en lille animation, som viser, hvordan 
man skal flytte telefonen. Jeg ved ikke, om de 
stadig gør det, men de viser sådan nogle punk-
ter, hvor man kan se sådan en progress-bar, 
altså sådan en ”du er kommet så langt med at 
scanne dit rum”. Så det er intuitionen, som er 
et meget stort fokus”, fortæller Daniel Maass. 

Men ligesom med alt anden teknologi så er 
der er en tilvænningsperiode blandt forbru-
gerne, som producenterne ikke kan forud-
see udfaldet af. “Sådan nogle som Apple er jo 
dem, som kommer til at vise vejen. Nu har de jo 
lavet deres Airpods – deres små høretelefoner 
- som helt sikkert har været for at komme ud
med et fedt headset. Men jeg tror også lidt, det
har været for at teste den menige mand med,
om man lige pludseligt ikke har noget imod at
snakke med hinanden, selvom jeg har dem i
ørerne nærmest. Jeg tror lidt, det netop er de-
res test af netop, hvad skal der til rent udseen-
demæssigt? Hvor meget skal det blende ind i det
normale, før det er socialt acceptabelt og virke-
ligt kan ramme sådan mass consumer market?”
siger Sune Wolff.

VIRTUAL REALITYog
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BIG 
DATA
Big data består i alt sin enkelthed af en stor mængde 
ustruktureret data. Den ustrukturerede data genereres 
løbende og via mange forskellige kilder, som stadigt 
stiger (Rose, Rose, Sanderson, & Thibodeau, 2017). 
Kilderne kan være mange, men fælles er at de alle har 
en digital tilkobling som eksempelvis de sociale medier 
eller mobile enheder såsom smartphones. Alle digitale 
interaktioner skaber altså big data, som giver unikke 
indblik i forbrugernes vaner og adfærd som kan bruges 
til mange forskellige ting – eksempelvis markedsføring 
(Malthouse & Li, 2017).

I stedet for at lave undersøgelser omkring forbrugerens præferencer 
og intentioner omkring brugen af et givent produkt, kan analyser ved 
hjælp af big data give præcise svar på hvor, hvornår, hvor længe og 
hvordan forbrugeren bruger et givent produkt. Dermed kan big data 
være med til at spå om forbrugernes behov, således virksomheder kan 
målrette deres markedsføring ud fra den enkelte forbruger. Forestil dig 
eksempelvis at du få timer efter din vaskemaskine er brudt sammen, 
modtager et tilbud på en ny? Eller tilbud på en paraply på en regnvejrs-
dag? (Malthouse & Li, 2017).

Hvorfor er dette relevant? Det skyldes at flere af os 
går rundt med smartphones som bl.a. skaber en unik 
markedsføringsplatform, som forbrugeren bærer 
fysisk rundt på (og som flere ligeledes er blevet 
afhængig af). Vi har med big data nu adgang til data 
omkring forbrugeres interaktion med brands igen-
nem sociale medier (likes, delinger osv.) og alle ”veje” 
som en kunde tager på et website. Big data giver 
derfor et unikt indblik i kundernes og forbrugernes 
færden, som aktivt kan bruges til markedsføringen 
(Malthouse & Li, 2017). 

Kilder:
Malthouse , E. C., & Li, H. (2017). Opportunities for and Pitfalls of Using Big Data in Advertising Research. Journal of Advertising, s. 227-235.

Rose, A. M., Rose, J. M., Sanderson, K.-A., & Thibodeau, J. C. (2017). When Should Audit Firms Introduce Analyses of Big Data Into the Audit 

Process? Journal of Information Systems, s. 81-99.
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HVAD ER 
BLOCKCHAIN?

Hvis du interesserer dig for den digitale 
fremtid og udvikling, så har du med stor 
sandsynlighed hørt om blockchain. Eller 
også har du måske hørt om Bitcoins? Bit-
coins er faktisk baseret på blockchain te-
knologien. Men blockchain er fortsat et for-
holdvis nyt begreb, og der findes få cases 
på anvendelsen af netop blockchain. Men 
eksperter sammenligner blockchains po-
tentielle påvirkning på vores liv med inter-
nettets, hvorfor det klart bør tages seriøst. 
For hvis du tænker på din hverdag, hvor af-
hængig er du så blevet af internettet?

Lad os starte med at få defineret blockchain: 
“Den korteste forklaring jeg har på det, hvis 
nogen spørger mig, det er at sige, at hvis du 
forestiller dig en perlekæde, så har vi bare en 
digital perlekæde her, og hver perle indehold-
er noget information, og den information kan 
være af forskellig art. Det kan være, at vi har 

en virksomhed, som producerer et produkt, 
og når det produkt så bliver pakket ned i en 
container, så rejser det videre og møder en 
havn osv. Hver gang har produktet givet en 
eller anden form for puls, altså en eller an-
den form for datapunkt, som vi putter ind i 
perlen, og så lukker vi ligesom om det. Så kan 
alle se den her smukke digitale perlekæde, og 
alle kan få syn for sagen”, siger Heidi Svane. 
Heidi Svane er Head of Digital hos Lifestyle 
& Design Cluster, som er et udviklingscen-
ter for dansk mode- og møbelindustri, hvor 
de følger meget aktivt med i mulighederne 
med blockchain. En anden, som også har 
en god forklaring på blockchain, er Andreas 
Keinicke. Andreas er medstifter af design-
virksomheden Parabolic, som aktivt fokus-
erer på at lave digitale oplevelser, produk-
ter og services. De er meget interesserede 
i nye teknologier, og hvilken værdi de har, 
hvor de har fokuseret meget på blockchain 

i forskellige projekter. Andreas’ beskrivelse 
af blockchain er relateret til den virkelighed, 
flere studerende sidder i, hvor der skal 
skrives eksamensopgaver med mange do-
kumenter i projektgruppen. “Vi har allesam-
men siddet og skrevet eksamensopgaver, hvor 
der er mange dokumenter i en projektgruppe, 
mange word-dokumenter for eksempel, og vi 
skal blive enige om, hvad den senest opdate-
rede version er. Vi skal flette en masse doku-
menter sammen. Nu begynder vi så at arbejde 
i Google Docs, Dropbox Paper, eller hvad vi nu 
arbejder på. Vi har 1 fælles sandhed – altså 
one version of the truth, som ligger oppe, som 
er det dokument, vi er enige om. Men der lig-
ger en historik i redigeringen af dokumentet 
bag, som vi kan tilgå, hvis vi har lyst til det. I 
blockchain kan du tilgå historikken. Det som 
typisk er vores opgave, er, at vi forstår, hvad  
vi kigger på, og vi er enige om det,” forklarer 
Andreas Keinicke. 
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På SoundCloud eller iTunes kan du høre vores podcast om Blockchain, hvor vi har besøg af Heidi Svane, 
Louise Hansen og Andreas Keinicke fra artiklen. Vi har også podcast om andre spændende emner.

der kigger på, hvordan de kan bruge block-
chain. Louise Hansen arbejder på et projekt 
om netop blockchain på Copenhagen Busi-
ness School i samarbejde med DI Handel og 
Lifestyle & Design Cluster. Louise ved derfor 
meget om, hvordan de danske virksomhed-
er forholder sig til blockchain. “Noget af det, 
jeg synes er interessant ved blockchain, det er, 
at det skaber en adfærdsændring, fordi vi kan 
se, at jeg gav penge her, og det går ud til en 
familie i et givent land, ergo er jeg mere tilbø-
jelig til gerne at ville hjælpe en anden gang, 
da jeg ved det nytter noget. Eller jeg kan se, 
at kaffebonden her i det firma via blockchain, 
bliver behandlet rigtigt godt. Der er ikke no-
get børnearbejde. Så vil jeg nok gerne bruge 
penge her en anden gang. Eller omvendt, at 
man som producent eller som kaffebonde kan 
se, at når jeg producerer på denne her måde 
via det her brand og den her teknologi, så 
sælger vi mere, altså vil jeg gerne gøre mere 
af den her produktionsmetode, som måske 
er mere bæredygtig eller sundere for miljøet, 
mig  eller lokalsamfundet end så meget andet,” 
fortæller Louise Hansen.

Der går fortsat noget tid, før blockchain for 
alvor får fat i vores hverdag. En af de vigtig-
ste ingredienser i en velfungerende block-
chain er data. Der findes fortsat enormt 
mange produkter og dele, som ikke kan af-
give data. En kaffebønne kan fx ikke afgive 
data, men det kan dens emballage måske? 
Men som du har kunnet læse i artiklen, kan 
man tracke råolie, så det er formentligt også 
blot et spørgsmål om tid, før der kan skaffes 
datapunkter for vidt forskellige typer pro-
dukter, og så kan vi for alvor drage fordel af 
blockchain og gennemsigtigheden.  

Nu ved du forhåbentligt lidt mere om, hvad 
blockchain er, så lad os kigge på eksemplerne, 
så du får en fornemmelse af potentialet. Du 
har med garanti hørt om eller set kopivarer. 
Det er svært at stoppe kopivarer fuldstæn-
digt, men det kan blive nemmere at sikre sig, 
at det du køber, ikke er en kopi. Lad os sige, at 
du er på udkig efter en designerstol. Hvis nu 
stolen var tilknyttet en blockchain, ville både 
du, sælger samt producent kunne påvise, 
at stolen er ægte. Du kan iøvrigt se præcist 
hvornår stolen er produceret, og hvem der 
tidligere har ejet stolen. Der er ingen, der 
kan redigere i de gamle oplysninger, for de 
er låste i kæden (blockchain). Det er det unik-
ke ved blockchain. Der kan ikke manipuleres 
med kæden og de data, som er knyttet hertil. 
Så hvis stolen er fra 1999, kan det ikke rettes 
til 2007 senere. Men man kan se, at stolen fx 
har haft 3 forskellige ejere, og måske har den 
ene også ompolstret den? Det vil man kunne 
se i blockchain, og det har en stor værdi for 
alle parter. Producenten får en dybere indsigt 
i deres produkters brug og levetid. Køber og 
sælger opnår en øget sikkerhed i forbindelse 
med køb/salg af produktet, da man kvalitet-
sikrer købene. Det handler meget om logis-
tik og forsyningskæder, når der præsenteres 
cases inden for blockchain. Det skyldes, at 
værdien er høj, men også at der oftest er 
manglende transparens netop her. Hvor-
dan kan du fx vide dig sikker på, at kaffen du 
køber, rent faktisk er fairtrade certificeret? 
Det samme gælder økologi.

“Hvis man som virksomhed gerne vil påvise, at 
man køber et ansvarligt produkt, og at man i 
øvrigt er fair over for sin værdikæde og især de 
mennesker, som har skabt det her smukke pro-
dukt, som man tager hjem, og giver videre til 
andre, jamen så er der behov for transparens i 
værdikæden. Noget af det blockchain kan gøre, 
er fx også inden for olivenolie, hvor vi har haft 
mange sager og vin – eksklusive vine omkring 
svind. Man kan gøre det produkt, man indtag-

er og køber, verificerbart og angive, om det 
faktisk har den værdi, og er af den oprindelse, 
som man siger, det nu skal have. Et andet 
interessant eksempel er inden for bunkering, 
altså olie- og råolie, hvor man så en forfær-
delig case for ikke så lang tid siden om Dan-
bunkering. De kom i medierne beskyldt for at 
forsyne Syrien med olie og brændstof til deres 
fly, der angiveligt skulle bruges til krigsførsel. 
Hvis man havde en blockchain teknologi om-
kring det, som også kunne verificere denne 
forsyningskæde, altså ikke bare verificere hvor 
det kommer fra, men også hvor det flytter sig 
hen, så kan det blive transparent for os alle 
sammen. Der er et produkt, der hedder bun-
kertrace, hvor man faktisk kan lave noget, der 
hedder DNA sequencing, hvor man går ned og 
tager en syntetisk DNA-prøve af selve fuel og 
bunkering-oil. Den kan man så tage en prøve 
af, og lægge op i et datapunkt på en block-
chain. Når det bunkering oil flytter sig et sted 
hen i værdikæden, kan man rent faktisk igen 
tage en prøve, der hvor det er endt, og tjekke 
tilbage til hvor oprindelsesstedet er,” forklarer 
Andreas Keinicke.

Fordelene omkring blockchain er til at få 
øje på, men spørgsmålet er så, hvordan du 
kommer igang? Eller giver det overhovedet 
mening, at du går igang?

Blockchain giver den største mening, hvis 
der er mange aktører, lav gennemsigtighed 
og lav tillid. Så blockchain giver formentligt 
ikke mening for dig, hvis du primært arbe-
jder med mindre interne projekter. Men 
hvis du derimod arbejder med en stor grad 
af usikkerhed, på tværs af lande og med 
mange aktører, så er det klart en fordel at 
gøre brug af blockchain. Men der er flere af 
de ting, du fortager i privatlivet, som inden 
for en årrække vil være koblet sammen med 
blockchain. Et eksempel på dette kunne 
være velgørenhed, hvor der ifølge Louise 
Hansen er flere nødhjælpsorganisationer, 

HVORDAN KAN MAN INDSAMLE DATA 
OM EN T-SHIRT?
Flere og flere tøjproducenter er begyndt at 
erstatte de traditionelle labels i tøjet med 
et intelligent label. Der sidder en lille chip, 
således man kan følge produktet tilbage i 
kæden, og se hvor det er produceret. Hvem 
har haft det i hvilke hænder? Så hver gang 
produktet flytter hænder, kan det spores, 
og det kan man vise ud til forbrugeren. 
Brands sender oftest deres produkter ud til 
detailbutikker eller markedspladser for at 
blive solgt, de aner sjældent hvor varerne er 
ender henne, hvilket de nye labels og block-
chain kan hjælpe dem med i fremover. 

VIDEN OM DATA 5

https://soundcloud.com/user-331883074/blockchain-podcast


På regeringens hjemmeside beskrives disruption som et engelsk udtryk, som ved direkte 
oversættelse betyder en ”afbrydelse” eller ”forstyrelse”. Flere vender tilbage til professor Clay-
ton M. Christensen fra Harvard University, når de søger en beskrivelse af ordet eller fænomenet 
disruption, hvorfor vi også citerer ham (i oversat udgave). 

“Disruption beskriver en proces hvor en mindre virksomhed med færre ressourcer, succesfuldt er 
i stand til at udfordre etablerede virksomheder. Særligt fordi de etablerede virksomheder fokuser-
er på at forbedre deres produkter og services for sine krævende (og sædvanligvis mest profitable) 
kunder, og overser behovene hos mange segmenter og ignorerer behovene hos andre. Indtrængere 
der beviser disruption begynder succesfuldt at gå efter de oversete segmenter, får fodfæste ved at 
levere mere egnede funktioner – oftest til en lavere pris (…). Desuden leverer de den performance 
kunderne kræver og bevarer fordelene som gav dem den tidlige succes”. 
(Christensen, Raynor, & McDonald, 2015, s. 46)

Disruption er derfor en proces, hvor man oftest gør brug af Uber som eksempel. Men ifølge 
Clayton M. Christensen, så er Uber ikke disruptive, det er Netflix. Netflix startede i 1997, og man 
kunne dengang via deres hjemmeside bestille film som blev leveret med posten. De gik derfor 
efter de lettere oversete kunder hos Blockbuster, som ikke behøvede filmene straks og dækkede 
forskellige behov hos kunderne. Men eftersom nye teknologier gjorde det muligt for Netflix at 
ændre forretningsmodellen, således de kunne fokusere på streaming af film via internettet, så 
appellerede Netflix også til Blockbusters kernekunder. Hvis Netflix havde startet med at tilbyde 
produktet til en stor konkurrents kernemarked, havde vi formentligt også set, at Blockbusters 
tilbageangreb have været mere aggressivt og succesfuldt end historien er endt (Christensen, 
Raynor, & McDonald, 2015).

Kilde:
Christensen, C. M., Raynor, M., & McDonald, R. (December 2015). What is disruptive innovation? Harvard Business Review, s. 44-53.

DISRUPTION

Fire vigtige pointer om disruption, som oftest bliver overset eller misforstået: 

• Disruption er en process. 

• Disrupters bygger ofte forretningsmodeller som er meget forskellige fra de(n) eksisterende
primære konkurrent. 

• Nogle disruptive innovationer får succes, andre gør ikke. 

• Mantraet ”disrupt eller bliv distruped” kan guide
os forkert.
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Jakob Tordal Bols
Chief Commercial Officer (CCO) 

hos Yodaway.

Social robot

I en tid hvor det ikke længere handler om, hvor 
mange enheder der  er koblet på internettet, men 
hvor mange, som ikke er, vil der også lagres langt 
mere data end tidligere. Derfor er det også vig tigt, 
at man som nutidig og fremtidig medarbejder har 
dataforståelse. “Du skal forstå de redskaber, du har. 

Data er et værktøj, ligesom du har andre teknologiske værk-
tøjer. Hvis du ikke forstår, hvad det er for et redskab, du har i 
hånden, så har du svært ved at bruge det, uanset om det er en 
hammer, varevogn, computer eller i dette tilfælde datasyste-
mer. Det er simpelthen nødvendigt, at have en fornemmelse for 
det, hvis du også skal skabe det rigtige udbyt te. Det er meget 
vigtigt for mig, at man ikke kommer galgt afsted med det, eller 
får brugt det til nogle uhensigtsmæssige ting. Det handler om 
at skabe maksimal værdi og undgå de mulige skadevirkninger, 
der kan være ved at bruge en teknologi,” siger Povl Heiberg 
Gad. Povl forsker i data, eller mere præcist brugen af data, 
og hvordan man undgår at komme galt afsted med data.  

Hvis du har en webshop, så har du altid haft gode mulig
heder for at indsamle data om de besøgene og deres ad
færd. Men som fysisk butik er det sværere. Der er mange 
regler, som skal overholdes, når det kommer til tracking af 
kunder, for det ender hurtigt som ‘overvågning’. Men dette 
prøver virksomheden Yodaway at løse med deres kunstige 
intelligens modeller og sociale robotter. En social robot er 
1 meter høj, har et appellerende udseende, og så har den 
tiltrækningskraft på mennesker. “Data i fx detail kan være 
med til at skabe indsigt, som ellers kun opleves online, og vi 
mener, den her indsigt kan være med til at hjælpe detail ud af 
en krise. Simpelthen ved at få indsigt i hvem det er, der kommer 
og besøger os,” siger Jakob Tordal Bols, CCO hos Yodaway.   
Yodaway har, udover de sociale robotter, udviklet kunstige 
intelligens modeller til androidbaserede telefoner og table
ts. Den kunstige intelligens kan via enhedens kamera spo
re, om vedkommende, som står foran kameraet er mand/
kvinde samt hvilken alder vedkommende er i. Sådanne de
mografiske data kan give stor værdi, hvis man eksempelvis 
skal forstå sine markedsføringssignaler. “Hvis nu man fors-
tillede sig at markedsføre en rød mellemklasse bil, hvor man 
fra marketings side ønsker at nå ud til kvinder i alderen 30-39. 
Den indsigt der ligger i den anden ende, hvor man har postet 
en masse penge i en kampagne og finde ud af, om de egentligt 
dukker op ude i butikken. Det er sådan en indsigt, man nu kan 
få,” fortæller Jakob Tordal Bols. Normaltvis vil man kun have 
mavefornemmelser, og det, som med arbejdere ser. En dy
gtig sælger ved typisk godt, hvilken bil han sælger mest til 
en specifik type, men med Yodaways løsning får man me
get mere faktuel indsigt. Desuden røber Jakob også, at man 
kigger meget på emotionel tracking, hvor kameraet sim
pelthen kan se, hvorvidt kunden er tilfreds/utilfreds med 
afsæt i ansigtsudtryk. Så det bliver spændende i 2020, hvor 
Yodaway vil gå mere ind i det.

I HK, hvor Povl Heiberg Gad arbejder i analyseafdelingen 
som Erhvervsph.d., kigger de meget på medlemskaber. 
Når man er medlem af HK, betaler man kontingent hver 
måned, og det er derfor nemt for HK at se, når medlem
mer melder sig ud, da de typisk stopper med at betale 
kontingentet. “Der bliver i enhver virksomhed gemt en mas-

DATAFORSTÅELSE OG FORRETNINGSFORSTÅELSE GÅR HÅND I HÅND

se data, når man har interaktioner med kunder eller i vores 
tilfælde med lemmer. Så kan man simpelthen med nogle for-
skellige modeller beregne, hvad det er, der typisk sker, og på 
den måde kan man også lave nogle forudsigelser. Hvis det er 
det her, der typisk plejer at ske, jamen så kan vi også antage, 
at det er et mønster, som gentager sig, da der er noget sta-
tisk eller cyklisk, så ved vi, hvad der sker med det her medlem. 
Hvis langt de fleste melder sig ud, hvis de har oplevet dårlig 
service, så kan vi også være ret sikre på, at den næste, der 
oplever dårlig service, melder sig ud. Derfor kan man måske 
sætte ind nogle steder, og prioritere sine ressourcer både le-
delsesmæssigt og operationelt i forhold til der, hvor det giver 
mening at sætte ind sådan rent forretningsmæssigt og kunde-
tilfredshedsmæssigt,” uddyber Povl Heiberg Gad. Det er ofte 
svært at få et helhedsbillede af kunder og medlemmers 
oplevelser, hvis man blot sender et spørgeskema ud til 
alle. Ét er, at du skal være rigtigt heldig hvis ca. 10% svarer. 
Dernæst er det også tvivlsomt, om de ca. 10% repræsen
terer midtergruppen eller de mest tilfredse/utilfredse. Iføl
ge Povl Heiberg Gad, som netop forsker i brugen af data, 
så tyder alt på, at de 10% der svarer, typisk er de mest 
engagerede. Engagementet kan både være fra de tilfred
se ambassadører men også de gode gamle ‘brokkerøve’. 
Så den mest neutrale måde at få data og indsigt om dine 
kunder/medlemmer på er ved at kigge på alle. Ulempen 
er så, at du ikke får så dyb indsigt, da du ikke kan kom
me ned i hovedet på folk og spørge om deres mening.  

Men hvorfor er det, at dataforståelse er så relevant? Og 
kan det egentligt stå alene? Det har Povl Heiberg en helt 
klar holdning til, for han oplever ofte, at der opstår udfor
dringer i koblingen mellem at forstå forretningen og forstå 
data. “Dem der er rigtigt gode til, og har en masse kompeten-
cer inden for data, forstår nødvendigvis ikke, hvad det er for 
en forretning, de har med at gøre. Et eksempel hos os er fx, 
at når vores medlemmer bliver pensioneret, så holder de op 
med at være medlemmer, for så er de ikke længere ansat no-
get sted, og så er de på et andet kontingent. Der har vi prøvet 
at udefrakommende folk, som ved en masse om data og lige 
pludseligt kan fortælle os, at det er lige når de bliver 65 at de 
melder sig ud, så det skal vi gøre noget ved. Det er bare et lille 
eksempel, hvis ikke du forstår, hvad det er for en forretning, 
du har. Hvad det er at sælge biler? Hvad det er at sælge dagli-
gvarer? Hvis ikke du har den dybe forståelse, så er det svært. 
Derfor handler det tit også om, at du skal kombinere nogle 
kompetencer, og lige pludselig har du nogle ret tunge projek-
ter, hvis du skal bruge data rigtigt godt. For folk skal kunne 
virkeligt mange forskellige ting,” fortæller Povl Heiberg Gad. 

Dataforståelse og forretningsforståelse går altså hånd i 
hånd. Hvis ikke du har begge dele, enten i samme person 
eller i personer som kan tale sammen, så er der stor sand
synlighed for, at du kommer galt afsted. Det er vigtigt at 
have overlappende kompetencer, og skabe bro mellem de 
forskellige fagligheder. Hvis du eksempelvis er handelsstu
derende, er det en god idé at få en forståelse for data og 
nogle af de programmer, man bruger. På samme måde bør 
dem, som arbejder med IT også have kommerciel indsigt, 
så der skabes meningsfulde indsigter i kunder og medlem
mer.

Povl Heiberg Gad 
Forsker indenfor forretningsdata i 

fagforeningen HK og CBS. 

F A G L I G  A R T I K E L
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Google Analytics
Google Analytics er og har været flittigt 

anvendt blandt virksomheder i mange år. Det 
er et simpelt og gratis værktøj, med unikke 

anvendelsesmuligheder. Men i en tid hvor alt er 
i forandring, dukker nyt software op som kan 

udfordre de etablerede spillere.  
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På SoundCloud eller iTunes kan du høre vores podcast om Google Analytics, hvor vi har besøg af Simon og 
Henrik fra artiklen. Vi har også podcasts om andre spændende emner.

Med Google Analytics begrænsninger er det 
derfor interessant at vende blikket med Face-
book-universet. For hvor GA ser på enheder, 
altså hvilken enhed (mobil, tablet, computer) 
du anvender, ser Facebook og deres Facebook 
Analytics og Attribution på personen. Facebook 
har den store fordel, at de har rigtigt mange 
brugere (80% af danskerne), og brugerne er ty-
pisk logget ind på flere af deres enheder. Tænk 
bare på dig selv og dine enheder; hvor mange 
af dem er du logget ind på? “Jeg er meget, som 
i ekstremt, spændt på at følge med i, hvad der 
sker i Facebook-universet med deres Facebook At-
tribution og Facebook Analytics, fordi de overha-
ler altså Google Analytics. Det gør de bare,” siger 
Henrik Skov, sifter og direktør i Skov Rejser.  

Men værktøjerne fra Facebook er fortsat me-
get nye, men meget tyder på, at de har fat i 
det rigtige. De importerer eksempelvis alle 
annoncer og data fra Google, Bing, program-
mer til at lave nyhedsbreve osv. og centralise-
rer det. Desuden forsøger de, modsat Google 
Analytics, at komme med nogle konklusioner 
til brugerne med afsæt i data. Facebook ved 
også, afledt af de rigtigt mange brugere, me-
get mere om de enkelte brugeres interes-
ser og placeringer. Så de ved langt mere om 
hver enkelt bruger og konvertering end GA, 
som har stor værdi hos hjemmesideejerne. 

Men det er vigtigt, du heller ikke bliver tal-
blind med alle de tal og statistikker, som 
de forskellige analyseværktøjer giver. Med 
værktøjerne kan du se på alt, fra hvor sto-
re dine knapper på hjemmesiden bør være, 
hvilken farve de bør have - men det er også 
vigtigt, at prøve at snakke lidt med bru-
gerne af hjemmesiden engang imellem.  

“På et tidspunkt skal man også ud og prøve, at gå 
lidt ud og snakke med markedet og have dem 1 
til 1, og have dem lidt offline væk fra tallene. For 
til sidst kan man blive lidt talblind på det hele, og 
så begynder man at lave ændringer bare for æn-
dringernes skyld. Så er det klart, at hvis du laver 
den her knap større eller rød, så er der flere ,der 
klikker, men så går det måske også ud over den 
holistiske oplevelse” - Henrik Skov, stifter og direk-
tør i Skov Rejser. 

D
u kender helt sikkert Google, og
bruger det med garanti også da-
gligt, ugentligt eller månedligt.
Men Google er mere end bare
en søgemaskine. Google har 
bl.a. udviklet et værktøj - Google

Analytics - som er udviklet til at give hjemme-
sideejere et overblik over trafikken på deres 
hjemmeside. Det eneste, det kræver, er, at du 
har en Google konto og derefter indsætter en 
sporingskode (også kaldet et script, som er en 
form for kode) på din hjemmeside, som loader, 
hver gang en bruger besøger din hjemmeside. 
Ved hjælp af sporingskoden på din hjemmesi-
de kan du med Google Analytics se, hvor bru-
gerne kommer fra, altså hvilke hjemmesider 
der har ført dem til din hjemmeside (Facebook, 
Google osv.), samt se hvordan de bevæger sig 
rundt på din hjemmeside. Google Analytics 
(GA) giver dig en masse brugbare data, som for-
tæller om trafik, handlinger og konverteringer. 
En konvertering er, når en bruger eksempelvis 
foretager et køb, tilmelder sig et nyhedsbrev 
eller noget helt tredje. Det er, når de foretager 
en handling, du ønsker, de skal tage, så har de 
konverteret. Men GA giver dig ikke alle svare-
ne. Godt nok kan du med GA spore alle salg på 
din hjemmeside med sporingskoden installe-
ret, men det, den viser, er tal og statistikker. 
Tal og statistikker har i princippet ingen værdi 
for hjemmesider og forretninger, før de bear-
bejdes og analyseres. Tag fx et besøgstal på 
1.000 på en given dag på en hjemmeside; det 
lyder umiddelbart meget godt, men er bare et 
tal. Hvis statistikken så viser, at der gennem de 
seneste måneder har været en stigning i dagli-
ge besøgene, fra 500 til 1.000, så kan man be-
gynde at konkludere mere. Men hvis ikke man 
forholder sig til de ændringer, man har fore-
taget, som kan være medvirkende til et øget 
antal besøgende, så anvender man ikke data 
optimalt. GA kan give dig tal og statistikker, 
og så er det din opgave at konkludere, hvilke 
tiltag der har været medvirkende til at skabe 
forbedringer. En hjemmeside, som anvender 
GA, er Skov Rejser (www.skovrejser.dk), som 
videreformidler charterrejser fra Hamborg 
Lufthavn. For Henrik Skov, stifter og direk-
tør i Skov Rejser er Google Analytics et vigtigt 
værktøj. Det bruges til at spore salg, værdien 

af marketingskampagner på forskellige kana-
ler, brugernes adfærd på sitet og meget mere. 

“Med Google Analytics kan man se hvorhenne 
brugere bouncer - bouncer betyder, man går væk 
fra hjemmesiden. En funnel på mit rejsesite kunne 
være, at de kommer ind på forsiden og laver en 
søgning og nogle filtreringer. Så går de hen og 
kigger på nogle forskellige tilbud, og så kan de 
købe det og udfylde nogle data om dem selv. Hvis 
det nu er der, hvor man kan filtrere hotellerne, at 
folk bouncer og går væk, så er det nok der, jeg har 
nogle udfordringer med min hjemmeside. Eller 
hvis det er der, hvor folk skal udfylde data om 
dem selv, måske fordi det ikke er nemt nok? Så 
det er der, hvor de bouncer, at det er vigtigt at ki-
gge” - Henrik Skov, stifter og direktør i Skov Rejser. 

Så når du i Google Analytics ser, at mange 
besøgende bouncer det samme sted, tyder 
det på, at du skal foretage nogle ændringer på 
din hjemmeside. Det er naturligt, at besøgende 
bouncer, men hvis mange bouncer det samme 
sted, bør det undersøges nærmere. Men GA 
giver dig ikke svarene, dem skal du selv finde. 
Overordnet set kan GA gøres meget nemt, men 
kan også gøres utroligt avanceret. Men GA har 
også nogle svagheder, for GA kigger typisk på 
last-click. Det vil sige, at hvis du er på jagt efter 
en rejse, så modtager du måske nogle nyhed-
sbreve, du læser, du ser nogle annoncer på 
Facebook osv., og til sidst går du på Google og 
søger, hvorefter du ender på en hjemmeside 
eks. www.skovrejser.dk og køber en rejse. Det 
eneste, Henrik Skov kan se i sin GA, er, at orga-
nisk trafik (betyder Google søgninger) er skyld 
i din konvertering. Men nyhedsbreve , Face-
book m.fl. har jo også hjulpet, men dette frem-
går ikke af GA, hvilket er en smule mærkeligt.  

“Der er også et problem med Google 
Analytics, og det er, at det viser kun, hvad 
brugerne gør, og ikke hvad de ikke gør. 
Her vil man typisk supplere med andre 
værktøjer som Crazy Egg eller Hotjar, 
som rent faktisk går ind og analyserer 

på, hvordan brugeren opfører sig” - Simon He-
degård Hansen, Head of SEM, Morning Train.  

FUNNEL:
Funnel betyder “tragt” på dansk, og henvis-
er til den klassiske salgstragt.

Når der snakkes om funnel i forbindelse 
med Google Analytics, er det typisk med 
formålet at få en tilfældig bruger på ens 
website til at bliver køber af et produkt. 
Uanset om det er tale om webshops eller 
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KAMPEN 
OM LIKES
Vidste du, at de første 60 minutter er altafgørende for hvor langt du når 
ud med dit opslag på LinkedIn? Og hvad er egentligt forskellen på en 
følger og en fan?

De sociale medier styres af matematiske 
algoritmer som skifter hele tiden, så det vi 
ved i dag, kan være ændret i morgen. 

Hvis du fx laver et opslag på LinkedIn, så er 
de første 60 minutter lige nu altafgørende 
for, hvor langt dit opslag når ud. Har du fx 
1.000 følgere på LinkedIn, så er det måske 
kun ca. 10 %, der reelt er i målgruppen for 
opslaget. De resterende 90 % er studiekam-
merater, venner, kolleger osv. LinkedIn 
fungerer således, at når du laver et opslag, 
så kvalitetstjekkes det inden upload, for 
at sikre der ikke er tale om spam. Derefter 
sender LinkedIn dit opslag ud til en mindre 
del af dine følgere og derfor rammes også 
kun en mindre del af de følgere som reelt er 
i opslagets målgruppe. Så det er måske kun 
1% af dine følgere, som vil finde dit opslag 
relevant de første 60 minutter. Det er 
tankevækkende og bestemt en udfordring, 
fortæller Rico Rømer Soos, direktør for mar-
ketingbureauet Adformation. Men Rico har 
et godt råd, som kan hjælpe dit opslag lidt 
på vej, så du forhåbentligt når mere end 1% 
af dine følgere de første 60 minutter.

”Allier dig med dine venner, kolleger og bek-
endte. Prik dem på skulderen og fortæl, at 
der kommer et opslag om lidt, som de gerne 
må hjælpe på vej, ved at interagere med 
opslaget gennem likes, kommentarer og 
delinger. Den interaktion du får de største 60 
minutter, er på tværs af al data vi har, af-
gørende for hvor langt du når ud efterfølgen-
de” siger Rico Rømer Soos. 

Sociale medier på brugernes præmisser 
”I dag skal der mere til at imponere brugerne, 
for at få dem til at involvere sig. Uanset medie, 
så handler det om at vide hvilket indhold, der 
gør at folk vil interagere og like ens indhold”, 
siger Tine Lund, Kommunikationskonsulent 
i Trekantområdet Danmark. Det handler om 
at designe kommunikationen efter interak-
tion. De sociale medier foregår på brugernes 
præmisser, hvor de selv bestemmer og defi-
nerer hvad de vil se og hvornår de vil se det. 

”Min erfaring med LinkedIn er, at det er fedt at 
være first mover på nogle ting. Det er godt for 
ens personlige CV, hvis man fx liker cirkulær 
økonomi, for så er man med på moden”, siger 
Tine Lund. 

De nytilkomne stories, med snapchat som 
frontløber, er ligeledes et eksempel på 
hvordan de sociale medier ændrer sig, og 
skaber en øget interaktion. Stories eller 
story, er billeder eller korte videoklip af ca. 
10 sekunders varighed, som kan ses af ens 
følgere i en tidsbegrænset periode, typisk 1 
døgn. Stories fungerer oftest som spontane 
og umiddelbare, men sagen er den, at de 
typisk er planlagte og fyldt med filtre. Men 
med stories er der opstået en ny form for 
interaktion, da der hele tiden kommer nye 
funktioner, som eksempelvis afstemninger i 
en story. 
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”Jeg tror stories kommer til at vinde ind, og 
hele tendensen på de sociale medier er jo 
også, at videoer fylder mere. Videoer er med 
til at give det autentiske og ucensurerede 
billede, og det er det der vinder frem for tid-
en” siger Rico Rømer Soos.

Den (u)ægte vare
De sociale medier handler om at komme 
tæt på folk og være sociale. Vi vil se virke-
ligheden, vi vil møde virksomhederne og se 
hvordan det virkelige liv er i virksomheden. 
Netop derfor begynder flere virksomheder 
at arbejde med takeovers, hvor man eks. 
lader en medarbejder overtage virksom-
hedens profil på et socialt medie, med det 
formål, at vise et ægte og troværdigt billede 
af livet i virksomheden. Det kunne fx være i 
forbindelsen med rekruttering i en virksom-
hed, hvor et takeover er med til at vise virk-
somheden fra en eller flere medarbejderes 
øjne, som brander virksomheden. 

Så alt for kommercielle budskaber, de bliver 
hurtigt sorteret fra. Det handler om at være 
skarp på sit brand og forstå sin målgruppe, 
og ligeledes forstå hvem din målgruppe 
følger. For når du ved det, kan du også 
beny-tte dig af en af de store tendenser 
inden for de sociale medier – influenter.

Er du følger eller fan?
Der er stor forskel på at følge nogen og være 
fan af nogen. Det er ofte i scenarier, hvor en 
person eller et brand bliver hængt ud i me-
dierne, at det ses, om vedkommende har 
fans eller følgere. Her ser man ofte, at et helt 
community af fans, pludseligt dukker op og 
forsvarer den de er fan af. De kender dem 
sjældent personligt, men har en hold-ning til 
hvem de er, og vil gå rigtigt langt for at 
vedkommende føler sig beskyttet. Netop 
derfor, har en influent også en stor værdi 
for virksomhederne. En influent er typisk en 
kendt person, med et stort antal fans, som 
aktivt følger influentens liv. Der findes også 
mikro-influenter, med et begrænset antal 
fans, som til gengæld er meget engagerede.

En influent er ofte et brand i sig selv, og 
influenterne ved godt hvilken effekt de kan 
have på salget hos en virksomhed. Derfor 
har priserne for et enkelt opslag af en influ-
ent sjældent en øvre grænse. Prøv bare at 
sætte et par Jack&Jones jeans på Beyonce, 
og se hvad der sker. 

Det handler typisk om at finde en influent, 
med stor troværdighed i forhold til produk-
tet. Det kunne fx være specialtandlægen 
som understreger, at et givent produkt kan 
gøre dine tænder hvide, uden de bliver 
skadet. Det stoler vi på, og det har en positiv 
effekt på salget. Netop derfor er influenter 
blevet populære at bruge, da man gennem 
dem når ud til sin målgruppe på en anden 
måde end tidligere.  

Så jo højere autenticitet, jo mere tror vi på 
det. Vi vil se det uforsødede billede, og de 
unge på de sociale medier er lynhurtige til at 
gennemskue, når noget bliver for uægte.

”I virkeligheden vil vi jo gerne møde virk-
somheden, og vi vil gerne møde medar-
bejder-takeoveren for at se, hvordan livet 
i virksomheden i virkeligheden er. Men 
bag dem står kommunikationsafdelingen 
typisk og har et behov for at styre, at det 
der kommer ud, ikke er fuldstændigt med 
hovedet under armen. Der er derfor et 
krydsfelt mellem det vi gerne vil opleve, 
som er det fuldstændigt rene og aut-
entiske billede af virksomheden, og det vi 
i virkeligheden ser. Der ser jeg en konflikt 
i den manglende tillid, man har til dem, 
man lader overtage profilen. Jeg mener, 
at man bør udvise tillid og turde stole 
på fornuften i mennesket. Lad os opleve 
brandet leve. Det ville være befriende at 
se, men jeg tror det er svært at slippe kon-
trollen, hvis du er en børsnoteret virksom-
hed”.
- Rico Rømer Soos, direktør i Adformation.
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Kundeservice har historisk været en afdeling i virksomheder, som befandt sig i 
det mørke hjørne. Men fremtidens kundeservice handler ikke om, at der sidder 
en og tager telefonen. Fremtidens kundeservice vil være noget, der opleves på 
tværs af alle virksomhedens afdelinger. Det handler om, at forholde sig til hvad 
der er af data i forretningen, og så skal der handles aktivt herefter. 

God kundeservice handler ikke kun om korte svar- og ventetider. For 5 år siden 
var det god kundeservice, hvis kunden fik svar fra virksomheden inden for et 
par dage, så var det helt tilfredsstillende. I dag ser vi Facebook-skandaler og 
shitstorms på sociale medier, hvis en virksomhed ikke har været til rådighed 
24/7. Kunden kan gå ind kl. 23 om aftenen og skrive en stor klage, og hvis der 
ikke sidder en medarbejder online på det tidspunkt, og der først svares dagen 
efter, så er der måske allerede 15.000 andre der har været inde og kommentere 
på det tidspunkt. Så det handler om at være i kontakt med sine kunder, kende 
deres behov, og være ydmyg omkring kunderelationen. For hvis man træder ved 
siden af, står der en konkurrent, som er klar til at passe bedre på kunden.   

Når alle produkter koster det samme 

KOMMER KUNDESER-
VICE TIL AT SPILLE EN 
AFGØRENDE ROLLE
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“Det er kun fantasien der 
sætter grænser, når det 
kommer til analyse af data, 
og det interessante er jo, at 
fantasien, det er det som IT-
systemerne ikke har. Så det 
er mennesker, der skal finde 
ud af hvad de der computere 
skal lede efter. De er rigtigt 
gode til at gøre det de får 
besked på, men de kan ikke 
selv finde på det for alvor. Så 
man skal vide hvad man leder 
efter. eller i hvert fald have en 
ide om det, før man fodrer 
sine datamodeller. Men så er 
det kun fantasien der sætter 
grænser.”  
- Povl Heiberg Gad

F
ørste gang en kunde interagerer med 
en virksomheds produkt, er det vigtigt, 
at virksomheden sørger for at kunden 
kommer godt i gang med at bruge pro-
duktet. Her spiller data en vigtig rolle. 
Havde kunden eksempelvis svært 

ved at anvende produktet? Var der noget, som var 
svært at forstå? Var vejledningen ikke god nok? 
Disse inputs er data, som virksomheden kan vælge 
at handle ud fra. Så hvis det viser sig, at kunden 
slet ikke er begyndt at bruge produktet, kan virk-
somheden sende nogle eksempler på brugen af 
produktet. Dem der derimod er begyndt at bruge 
produktet, skal virksomheden forsøge at involvere 
mere, så der etableres en god kunderelation.

Cecilie Lind der arbejder som Kundechef hos Aar-
stiderne, mener der er kommet en anden menta-
litet hos virksomhederne. “Jeg oplever i hvert fald, 
at man er blevet hurtigere på aftrækkeren i forhold 
til at se et behov i markedet, som måske ikke på 
nuværende tidspunkt bliver dækket, og så går man 
efter det. Jeg plejer at sige, at hvis ikke vi passer rig-
tigt godt på vores kunder, så går der ca. 2 min og så 
står der en eller anden konkurrent, som er klar til at 
passe rigtigt godt på kunderne selv. Så det her med 
at man bliver ved med at være ydmyg omkring at 
kunderelationer, det er noget der skal plejes og ved-
ligeholdes, noget der skal investeres i,” siger Cecilie. 

På trods af en øget digitalisering i virksomheder-
ne, så efterspørger kunderne præcist det samme. 
I hvert fald når det gælder kontakten til fagforenin-
ger. Povl Heiberg Gad forsker inden for forretnings-
data hos HK, og Povl oplever at meldemmerne 
fortsat gerne vil have kurser, blot som webinar 
fremfor at skulle møde fysisk op, som kræver be-
stemt tid og geografi. Men indholdet er det samme 
som før. “Men jeg oplever også, at der er nogle der 
går galt i byen og siger, så er det også noget helt 
andet vi skal levere. Men det er det ikke nødven-
digvis, det er bare formen der ændrer sig nogle 
gange. Det kommer også an på hvilken type virk-
somhed man er. Hvis man fx er en virksomhed ,der 
producerer nogle ting og opererer gennem nogle 
forhandlere, så giver de nye medier mulighed for, 
at du har direkte kontakt med dine kunder ude på 
de sociale medier, så du kan høre hvad de siger og 
ikke hvad dine forhandlere siger. Dine forhandlere 
kan nogle gange være professionelle, eksempelvis 
medicinalvirksomheder, som forhandler gennem 
læger, fordi det er lægerne der udskriver medicin. 
I gamle dage måtte medicinalvirksomhederne slet 
ikke tale med patienterne, de måtte kun kontak-
te lægerne, og så er det lægernes professionelle 

lægefaglige viden der kom tilbage med inputs fra 
kunder om hvad de vil have og hvad de synes er 
godt. Det har ændret meget på medicinalbran-
chen, at medicinalvirksomhederne nu kan lytte 
med på de scoaile medier, og høre hvad folk siger 
om deres produkter osv., og på den måde uden at 
være i direkte kontakt med kunderne, kan de lyt-
te på vandrørene. Så på den måde, så afhænger 
det også af hvilken type virksomhed du er. Der kan 
være store forskelle,” siger Povl. 

Det handler om at indsamle den nødvendige data, 
og ikke bare indsamle data, fordi man synes det er 
sjovt. For det første er der en lovgivning som GDPR, 
som sætter klare rammer for hvad virksomheder-
ne må. Der skal være et formål med data, som ek-
sempelvis at yde en service eller sælge et produkt 
til kunden, og når du ikke har brug for data mere, 
skal de ifølge loven også slettes igen. Ifølge Povl 
Heiberg Gad, kan det være en god ide at spørge 
sig selv “hvis jeg bare var en kunde, ville jeg så sy-
nes det var okay, at virksomheden gemte de her 
oplysninger på mig, og brugte dem til at pushe 
det ene, andet og tredje? Hvis man ikke kan sva-
re klokkeklart ja til det, så skal man nok overveje 
at lade være,” siger han. Bagsiden ved den over-
drevne indsamling af data, er at kunderne kan 
blive sure og virksomheden kan få et dårligt om-
dømme. Det handler om, at kunden skal føle de får 
en service. Det mener Malene Bendtsen, som er 
Customer Journey Manager i Gyldendal. “Det skal 
udstilles som en service for mig, og det må jo aldrig 
være det der big brother eller hele det der ‘retarge-
ting-helvede’. Nej jeg skal ikke have de der sko. Jeg 
ved godt, at jeg var inde og kigge på dem, men lad 
nu være med at forfølge mig på diverse andre sites 
med de sko. Det er virkelig med måde. Man skal 
tænke sig om”, siger Malene. 

Det handler om elegance. Et eksempel kunne 
være nogle af de amerikanske hotelkæder, hvor 
en kunde ringer til receptionen og beder om en 
specifik pudetype. Næste gang kunden tjekker ind, 
har hotellet skrevet en seddel, hvor de skriver ’vi 
kunne se du bedst kunne lide bløde puder, så det 
har vi selvfølgeligt lagt i sengen’. Men som kunde 
kan man også hurtigt føle sig forfulgt, så det er en 
hårdfin balance, og det er vigtigt at virksomheden 
ved hvad de vil have ud af indsamlingen af data. 
Man bliver nødt til at undersøge, hvad der er vig-
tigt for kunderne. Kunderne skal involveres. Dog 
findes der allerede en masse data i virksomhe-
derne, såsom alt kundekontakten. Det kunne være 
telefonidata eller mailkorrespondance, typisk data 

Billede fra optagelse af podcast,  
find den på iTunes eller SoundCloud.
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som findes i virksomhedens CRM-systemer. Data 
fra disse systemer kan eksempelvis sige noget om 
hvem dine kunder er, hvor tilfredse de er, hvorfor 
de forlader dig, hvorfor de bliver og generelt sige 
en masse om deres adfærd. Det som dine data 
kan vise dig, er sammenhænge mellem forskellige 
variable. Du har 1 variabel som kan være kundens 
alder, postnummer, hvornår de har ringet ind eller 
hvor mange gange de har ringet ind. Så har du en 
anden variabel du kan sætte overfor, og det kunne 
være hvor meget de køber for, eller om de er holdt 
op med at handle hos dig. Det som data kan vise 
dig, er alle de her sammenhænge. Så hvis du kan 
se, at du har data på 2 spændende ting, eller noget 
der kunne være interessant at undersøge, så er der 
jo en mulighed der i data, 

Nye tider og nye forventninger
“Hvis man for 10 år siden var utilfreds som kunde, så 
skrev man et læserbrev til den lokale avis, og så var 
det så langt, at det ikke blev trykt. Så man  fortalte 
det måske kun til naboen over hækken. Men i dag 
er der jo nærmest gået sport i hvem der kan skrive 
den mest beskidte klage, da man har et helt andet 
publikum, og man har måske også en helt anden 
adfærd, hvor din stemme kommer meget bredere 
ud. Og man dyrker måske også at komme bredt 
ud ,og det gør, at man som virksomhed har nogle 
andre krav, og der er nogle andre konsekvenser. 
Man kan sige, at en glad kunde fortæller måske 
om en god oplevelse til 10 venner og bekendte, 
mens en utilfreds kunde ret hurtigt kan nå 50.000 
med 3 klik”, siger Cecilie Lind. Det sker typisk uden 
filter, for når man sidder bag skærmen, er der ikke 
de samme filtre. Men man kan aldrig undgå, at der 
sidder en utilfreds kunde i den anden ende, selv-
om virksomheden har gjort sit bedste. Men der er 

mange steder, hvor man kan undgå det. “Netop 
ved ikke kun at følge en lovgivning, men også have 
et etisk regelsæt. Ligesom man har i resten af sin 
forretning jamen nej, det kan godt være det er lov-
ligt at underbetale folk, hvis vi bare gør det på en 
bestemt måde - men det vil vi ikke. Vi vil simpelthen 
ikke være med til det som forretning. Digitalt, hvad 
gør vi der? Overskrider vi nogle etiske grænser? Det 
vigtigste er faktisk, at gøre sig bevidst om hvad vi 
vil være med til. Så kan man sige, at der er forskel-
lige steder man lander, men hvis man overhovedet 
ikke er bevidst om det, så kan man næsten være 
sikker på, at man kommer til at overskride nogle 
grænser over for sine kunder. Det er dumt på alle 
mulige måder,” siger Povl Heiberg Gad. Det hand-
ler i alt sin enkelthed om at behandle andre, som 
man gerne selv vil behandles. Man skal være et or-
dentligt menneske og drive en fornuftig forretning.  

Behovet for kundeservice vil stadig være der i 
fremtiden, men ifølge Povl Heiberg Gad, så peger 
meget på at det bliver mere proaktivt. Virksomhe-
derne vil ikke sidde ved telefonerne og vente på 
at kunden ringer ind. Der vil være et behov for, at 
virksomheden reagerer inden kunden ringer ind. 
Virksomheden bør altså kende kundens problem, 
inden der sker noget. Fremtidens kunder vil fx for-
vente, at hvis deres telefon går i stykker, så havde 
producenten opdaget det inden, og kontaktet kun-
den med et tilbud om udskiftning af telefonen. Når 
først telefonen er gået i stykker, så bliver kunden 
utilfreds, og fremtidens store datasæt på masse-
producerede varer, gør det muligt for virksomheder 
at forudse nedbrud. Når der opstår nye muligheder, 
opstår der også nye forventninger til at de benyttes, 
og det vil vi se mere af i fremtiden.

“Vi lever i den der 
travle hverdag og vi vil 
bare have at det er så 
nemt som muligt. Så vi 
skal have fjernet alle de 
der barrierer.” 
- Malene Bendtsen

Cecilie Lind Povl Heiberg GadMalene Bendtsen 
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MÅLGRUPPEN ER 
DET VIGTIGSTE 

En målgruppe er, og bliv-
er  det vigtigste, hvis du 
vil skabe  mærkbare resul-
tater med  de socialer me-
dier. Hvis du sender én an-
nonce ud til hele verden, 
så vil du næppe opnå de 
resultater, du håber på.

Markedsføring på de sociale medier (SoMe) 
kan måske virke nemt. Du har formentligt 
selv en privat profil, og ved, hvordan du 
kommunikerer og deler opslag. Men som 
virksomhed kræver det hårdt arbejde at 
interagere med mennesker på SoMe. For 
mennesker stoler mere på hinanden end  
på virksomheder, så det kan være svært at 
få sine pointer og produkter formidlet via 

SoMe. Netop derfor, bør man som virk-
somhed være bevidst om, hvem man 
taler til og med. Man bør kende sin mål-
gruppe. Derfor har vi også taget en snak 
med 3 eksperter inden for området, for 
at forstå hvordan SoMe virker bedst for 
virksomheder.

“Du skal kende din målgruppe, og du skal 
være forberedt på at differentiere og seg-
mentere dine budskaber, ellers tror jeg 
ikke det virker i dag. Det der hvor vi siger, 
at hele verden er vores kunder, og så laver 
én annonce og sender ud, og så skal det 
nok køre. Det fungerer ikke. Du er nødt til 
at sige, at jeg skal have fat i præcis dem 
her, der intersserer sig for det her, og så 
skal du til at lave kunderejsen,” fortæller 
Steffen Kjærullf. Steffen har en fortid 

som konsulent inden for digitale medier 
og strategi, og er i dag kommunikation-
skonsulent hos UCL. Derfor ved Steffen 
rigtigt meget om SoMe, hvor han tidl. har 
arbejdet med alt fra små kunder med 
mindre budgetter til de helt store spillere 
og kæder. 
Hvis ikke du definerer din målgrup pe, 
i eksempelvis aldersgrupper og inter-
esserfelter, så risikerer du at ramme helt 
ved siden af. “Du skal finde ud af, hvem 
du gerne vil målrette det til. Du må have en 
specifik teori om hvem du vil have fat i, og 
så gå ud efter dem. I min optik så er det 70% 
af det at lave annoncering. Selve annon-
ceindholdet kommer aldrig til at lykkedes, 
hvis målretningen ikke er på plads. Så er 
det ligegyldigt, hvor godt det er,” uddyber 
Simon Hansen, som er Head of SEM hos 
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På SoundCloud eller iTunes kan du høre vores podcast om Sociale medier, hvor vi har besøg af Simon Han-
sen, Simon Arvidson og Steffen Kjærulff fra artiklen. Vi har også podcast om andre spændende emner.

Morning Train. Simon er ekspert i track-
ing inden for SoMe, så han ved hvad der 
virker, og hvor fokus bør være. 

Men inden du og din virksomhed går 
igang med en strategi for SoMe, bør I 
måske overveje, hvorvidt de sociale me-
dier er de vigtigste for netop jer. Det 
mener Simon Arvidson, som også  er ek-
spert inden for SoMe, hvor han i dag har 
fokus på B2B virksomheder og strategi-
udvikling. “Jeg synes det er vigtigt, ikke al-
tid at fokusere på SoMe strategi. For nogle 
gange, hvis man har et begrænset budget, 
skal man måske lige op i helikopteren og se, 
om det er de sociale medier vi skal lægge 
vores penge. For det kan lige så godt være 
Google og alle mulig andre steder. Eller den 
trykte avis eller hvor man nu finder ud af, 
at ens målgruppe er. Nogle virksomheder 
tager en hurtig beslutning - vi skal på de 
sociale medier. Så laver vi en strategi der 
passer detil, men måske kunne pengene 
være brugt bedre andre steder?” siger Si-
mon Arvidson. For når du sidder på Goo-
gle, så er du typisk fokuseret på hvad 
du gerne vil have, hvilket du ikke er på 
SoMe. Så der  kan pludseligt dukke en 
reklame op med markiser på din Face-
book, selvom du måske bor i en kælder-
lejlighed uden vinduer. Du er altså på in-
gen måder den rigtige målgruppe. Men 
hvis du derimod googler ‘markiser’, så er 
du formentlig klar til at købe. Det hele af-
hænger af produktet, når virksomheder 
skal tænke markedsføring. 

Hvis en virksomhed beslutter sig for at 
fokusere på bl.a. SoMe, er det vigtigt at 
huske, at SoMe ikke er gratis. Du kan 
sagtens lave det som kaldes ‘organisk 
indhold’. Organisk er de gratis opslag du 
laver ud til dine følgere. Det er meget 

svært at skabe interaktion igennem det 
organiske indhold, derfor bruger virkso-
meder typisk penge på SoMe. “I dag er det 
nærmest kun nyhedsmedier, der får de gode 
interaktioner. Jeg har sådan en forudsigelse 
om.. eller noget jeg måske også synes man 
burde gøre – det var at drosle ned på at sige, 
at vi gerne vil have at X antal interaktion-
er og samtaler med mennesker på sociale 
medier, for jeg tror faktisk ikke det rykker 
det helt store. Oveni det, så skal vi betale 
os fra, at blive set derude, og så ryger den 
der interaktion lidt. Jeg ved bare ikke rigtigt 
hvor mange der gider at blive ved med at 
snakke med en virksomhed?” siger Steffen 
Kjærulff. Den tanke er Simon Hansen enig 
i, og forklarer at “når du går ud som virk-
somhed, og siger, ‘at vi kunne godt tænke os, 
at folk interagerede noget mere med os, for-
di vi er interessante’, men det er jo ikke det, 
du vil. Du sidder på den ene side af bordet, 
og vil sælge en masse ting, bare køre noget 
over disken, og der sidder en person på den 
anden side af bordet, og vil blive klogere. 
Uanset hvordan du vender og drejer det, så 
vil det aldrig blive et ligeværdigt forhold”. 

MEN HVORDAN SKABER MAN 
SÅ INTERAKTION?
Der findes efterhånden et utal af virke-
midler, som virksomheder kan benytte 
sig af. Det kunne være emojiis, billeder, 
videoer, GIF’er osv., men det er vigtigt at 
huske på 1 ting - lad være med at over-
drive. Det kan give positiv værdi at skille 
sig ud, men det kan også have modsatte 
effekt. Det hele vender tilbage til samme 
emne: målgruppen. Man bør fokusere på 
det, som passer til målgruppen. For det 
kan sagtens ske, at du laver noget ind-
hold, som giver 2 mio. visninger, men hvis 
det ikke har genereret en omsætning, så 
er de 2 mio. ikke meget værd. Så det han-

dler om at kende målgruppen, og time 
ens indhold til målgruppen. “Facebook er 
altså en stalker, og den er snu. Den har både 
data om en bruger er blevet forlovet, hvis 
en bruger lige er flyttet, og hvis der er sket 
et eller andet i deres liv. De har snart fød-
seldag, en af deres nære venner har snart 
fødselsdag og meget mere. De kan faktisk 
lave en målgruppe ud af de mennesker, og 
det betyder, at hvis du er et flyttefirma, kan 
du faktisk ramme de mennesker, der er lige 
ved at flytte. Hvis du er en blomsterhandler, 
kan du ramme de mennesker, der har års-
dag. Der er vildt mange muligheder for at få 
sit produkt pushet ud til nogle mennekser, 
som er i det livsstadie, hvor de har brug for 
dig,” fortæller Simon Hansen. 

HVORDAN KOMMER DU SELV 
IGANG?
Hvis du gerne vil lære mere om SoMe, 
og hvordan ‘maskinen’ bag eksempel-
vis Facebook virker, kan du med fordel 
oprette en ‘side’ på Facebook. Du kan blot 
lave en skjult en, eller også er du måske 
medlem af en frivillig organisation, hvor 
du kan hjælpe dem? Facebook har et 
værktøj de kalder ‘Annonceværktøj’, og 
det er her, du kan grave en masse brug-
bart information frem. Den bedste måde 
at lære det på, er ved at sidde med det 
og opbygge praktisk erfaring. Det handler 
også oftest om at prøve sig frem, det er 
den eneste måde, hvorpå du bliver kloge-
re på, hvad der virker. Du ved ikke hvil-
ke af dine organiske (gratis) opslag som 
er gode/dårlige, før du prøver at lave et. 
En sidste, og meget vigtig ting at huske, 
er at du aldrig bør klikke på ‘boost ops-
lag’, når du har en side. “Boost betyder, at 
Facebook har nogle visninger, de gerne vil 
sælge, for det er der ikke nogle, der vil købe. 
Så hvis du trykker på boostknappen, så får 
du dem. Du får alle de der mennesker, som 
ikke gider at købe noget, fordi dem kunne 
de ikke komme af med, men de skal jo vise 
nogle annoncer til dem, og det bliver så dig,” 
forklarer Steffen Kjærulff. Du skal forsøge 
at gøre dit indhold personligt, og som der 
stod i starten af denne artikel, så stoler 
vi mere på hinanden end mennesker. Så 
husk det næste gang du deler noget, og 
husk målgruppen.
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Omnichannel er et af de ord, 
som er svære at komme 
uden om i disse år. Det bli
ver flittigt brugt blandt eks
perter inden for bl.a. detail
handel og marketing, men 

der er faktisk mange forskellige menning er 
om, hvad omnichannel rent faktisk er. “Omni-
channel handler om at få sine salgskanaler til at 
spille sammen,” siger Thomas Damgren, COO 
i Ka-Ching. I Ka-Ching har de udviklet et kas
seapparat, som gør det muligt for butikker at 
integrere onlinelageret ind i kasseapparatet. 
Ekspedienten kan, ved hjælp af Ka-Chings 
kasseapparat, søge kundens ønskede vare 
frem, og lægge den i indkøbskurven som et 
almindeligt butikssalg, men varen leveres 
fra onlinelageret eller en nabobutik, direk
te til kunden. På den måde får kunden en 
mere gnidningsfri oplevelse, og det er en 
del af omnichannel siger Thomas Damgren. 

Hvis du har forsøgt at google ‘omnichan
nel’, er du formentligt også stødt på or
det ‘multichannel’. På latin minder ordene 
‘multi’ og ‘omni’ meget om hinanden og 
betyder hhv. mange og alle. Begrebet mul
tichannel handler om, at man har flere ka
naler og møder forskellige kunder/brugere 
igennem forskellige kanaler. På den måde 
kan du som virksomhed markedsføre for
skelligt, afhængig af hvilken kunde/bruger 
du gerne vil ramme. Er det fx sommer, og 
grillsæsonen er startet, er der formentligt 
forskel på, hvad en 25-årig og 65-årig har 
af præferencer, og det kan være en fordel 
at markedsføre forskelligt. Dér, hvor omni
channel kommer ind i billedet, er, at selvom 
du markeds fører og målretter forskelligt, så 
skal oplevelsen, priserne osv. være identiske.     

“Hvis man som butik formår at lave den gode 
oplevelse og omnichannel-løsning, så får kun-
den en mere gnindningsfri oplevelse. Man vil 
opleve, at der ikke er forskel på priser, man vil 
opleve, at har du købt et gavekort online, så kan 
du bruge det i butikken, og har du købt det i bu-
tikken, så kan du også bruge det online. Hvilket 
ikke er tilfældet i størstedelen af de løsninger, der 

OMNICHANNEL

findes i dag” - Thomas Damgren, COO Ka-Ching. 

Idag researcher de fleste kunder online. 
Lad os sige, du er på jagt efter en ny grill, 
da du har hørt rygter om, at der er store 
chancer for en varm sommer. Hvad gør 
du som det første? Hvis du er som de fles
te, så starter du formentligt på nettet. Her 

er der et stort produktudvalg, både gas, el og 
kul, i alle mulige farver. Udvalget er enormt. 
Men internettet mangler én ting, det er ‘look 
and feel’ fornemmelsen  altså hvordan ser 
den ud, og hvordan føles den? Knirker låget? 
Er den svær at flytte rundt med? Det finder 
du ikke ud af ved blot at se billeder på ne
ttet. Derfor ender du, og kunder i det hele 
taget, typisk nede i den fysiske butik. Men i 
butikken vil du opleve, at udvalget er begræn
set i forhold til nettet. Her er det vigtigt, at bu
tikkerne tager hånd om kunderne og sørger 
for, at kunden får den vare, de ønsker. Hvis 
varen ikke er i butikken, findes den muligvis på 
onlinelageret, hvor kunden - i butikken - kan 
købe varen, men få den leveret på hjemmea
dressen senere. Når dette virker, så er det, 
at virksomheden har styr på omnichannel.  

“Virksomhederne er meget bevidste om, at det er 
et område, de er nødt til at fokusere på. Men de 
er også meget groet fast i det, de kommer fra. 
Specielt hvis vi kigger på butikkerne, så er tanke-
gangen, “hvorfor skal vi dele med online? Hvor-
for skal vi give salg til onlinekanalerne?” Det er 
noget, som giver rigtig store udfordringer. Det 

gør, at de har svært ved at se, hvor de skal starte 
henne. For det er vigtigt for dem, at butikkerne 
stadig får del i omsætningen. I virkeligheden har 
alle de kunder, vi er ude ved, en ret klar idé om 
hvad de gerne vil, men de færreste ved, hvor de 
skal starte. Dér er det, vi siger, at i første om-
gang så er det vigtigste, at de har styr på de-
res datafundament,” siger Thomas Damgren.  

Hvis vi skal se på fremtiden og hvilke typer 
butikker, som vil overleve, er det interessant 
at kigge på byggemarkeder. I den ene ende 
findes Silvan, som er kendt for at være en bu
tik med højt serviceniveau. I den anden ende 
er jem & fix, som reklamerer med, at deres 
butikker er selvbetjeningsbutikker uden råd
givning, men de har lave priser. Der er altså 
tale om butikker inden for samme område, 
men med forskelligt fokus. I fremtiden vil vi 
ifølge Thomas Damgren se, at de butikker, 
som ligger mellem lavbudget og højt servi
ceniveau, vil forsvinde og blive erstattet af 
online. “Alle de produkter, som normalt har 
været her, det er dem, man kommer til at købe 
online, fordi det ikke kræver den helt store look 
and feel serviceoplevelse, og hvis man virkelig 
gerne vil have det, så går man i butikken for 
at få det,” siger Thomas Damgren. Derfor er 
det også ekstremt vigtigt, at butikkerne er 
klar over, hvem de selv er, hvad de leverer 
til kunderne og har styr på priserne. De skal 
have styr på deres omnichannel, ellers  fin
der kunderne et andet sted at handle, hvilket 
sagtens kan ende med at blive internettet. 

(FOTO)
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På SoundCloud eller iTunes kan du høre vores podcast om Omnichannel, hvor vi har besøg af Thomas Damgren 
fra artiklen. Vi har også podcasts om andre spændende emner.
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ONLINE 
MARKEDSFØRING
og søgemaskineoptimering – bedre kendt som SEO - er med til at øge en virk-
somheds synlighed på internettet. SEO er en gratis, men meget tidskrævende 
løsning modsat Google AdWords, som koster penge.

SEO handler kort fortalt om at komme på side 1 på Google, når en potentiel kunde søger på 
et af de produkter eller tjenester, man udbyder således ens website har stor synlighed hos 
dem der søger. Dette gøres ved konstant at holde din website relevant og optimeret, således 
din tekst på dit website matcher det kunderne søger på, fx er der nogle der søger ’online 
markedsføring’ og andre ’digital markedsføring’, selvom det er det samme.

Joachim I. Hansen arbejder som SEO-specialist i Salling Group, og han ser SEO som et 
vigtigt parameter i kampen om kunderne. Joachim har altid 2 målgrupper: Google og bru-
gerne/kunderne. Joachim ser Google som målgruppe, da de i bund og grund bestemmer 
hvilket indhold der er vigtigst og som får den højeste placering på Google. Google går nem-
lig op i relevans, brugeroplevelse, platform og tillid. Sådan har det været de sidste mange år.

”For mange år siden kunne man godt slippe afsted med at lave en dårlig 
tekst på ens site, bare man brugte ordet “bærbar computer” 400 gange i den 
tekst, så forstod Google at man var relevant. Sådan er det ikke mere. Google 
er her, og kan kun være her, fordi Google er eminente til at skabe gode bru-
geroplevelser. Så hvis det ikke virker for kunderne, så virker det heller ikke for 
Google”, siger Joachim Hansen, SEO-specialist, Salling Group.
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Så det er vigtigt at have fokus på begge målgrupper, da man ikke kommer langt ved kun at 
fokusere på den ene. Ifølge Joachim, så bruger alle ordet ”relevans”, men det er svært at 
ska-be konsensus om hvad der er relevant, hvornår det er relevant og for hvem. ”Det 
handler ikke kun om at skabe unikt indhold, det handler også om at skabe godt indhold” 
siger Joachim. 

Men SEO giver også indsigt, en indsigt som gør det muligt at bygge en struktur på hjemme-
siden af sites, som giver mening. I Bilka har man bl.a. lanceret projektet ”fester og gæster”, 
hvor man havde et ønske om at lave et stort inspirationsunivers om forskellige fester såsom 
konfirmationer, fødselsdage osv. Inden man laver en stor plan for indholdet på sådan en 
side, så mener Joachim det er vigtigt, at man ser nærmere på søgeadfærden hos 
forbrugerne. Google giver nemlig Joachim adgang til at se, hvordan og ikke mindst hvornår, 
folk søger på eksempelvis konfirmation på Google, da begge dele er vigtigt i forhold til 
eksempelvis ind-køb og planlægning af kampagner. Han kan se om de søger på 
konfirmationsgaver, ideer til bordkort, taler eller noget helt fjerde, og den data har stor værdi 
i andre dele af forretningen. 

Både nu og i fremtiden fokuserer Salling Group på at gøre alle sites skarpe på mobile, som 
vil sige at Salling Groups sites tilpasses mobile enheder (smartphones, tablets mv.), da det 
er her flest kunder søger på Google. Derudover kigger Joachim også på inten-tionerne bag 
brugernes søgeord på Google.

Det er meget stort, og det skyldes at Google med det 
de kalder RankBrain, begynder at bruge mere kun-
stig intelligens. Det gør at man kan se, at forskellige 
søgninger faktisk giver det samme resultat. Så hvis 
I søger på ’bedste restauranter i Aarhus’, ’top 10 res-
tauranter i Aarhus’ osv., det vil typisk give de samme 
resultater. Det skyldes at Google er begyndt at lure, 
at det kan godt være det er forskellige søgninger og 
forskellige ord, men det der ligger bag søgningerne, 
det er det samme - i dette tilfælde, de bedste restau-
ranter i Aarhus, ergo er der også kun ét resultat.

- Joachim I. Hansen, SEO-specialist i Salling Group.

Så hvis man kan lave sin hjemmeside og sites baseret og optimeret efter søgeintentioner, så 
er man godt klædt på ifølge Joachim, og så imødekom-mer man også tendensen vedr. 
voicesearch, hvor man søger ved hjælp af tale frem for skrift på Google.

“

“
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HVORDAN KAN 
DU ARBEJDE MED 

VERDENSMÅLENE?

For knap 20 år siden stiftede den daværen-
de generalsekretær Kofi Annan i FN Global 
Compact. Global Compact skulle være, og er 
blevet verdens største initiativ for ansvarlige 
virksomheder. Global Compact sætter fokus 
på, hvordan man som virksomhed kan dri-
ve mere bæredygtig og ansvarlig forretning, 
med principper om menneskerettigheder, 
arbejds tagerrettigheder, antikorruption og 
miljø. I dag er omkring 10.000 virksomhe-
der en del af Global Compact, hvoraf 330 er 
danske virksomheder. Global Compact ser 
deres principper som fundamentale for, hvor-
dan man driver en ansvarlig forretning, og 
derfor bør man arbejde med dem kon stant. Et 
eksempel på det er fx, at virksomheder kons-
tant skal sikre dig, at de i værdikæden ikke 
har børnearbejde. Verdensmålene er deri-
mod nogle meget konkrete mål, som verdens 
lande skal nå i 2030 - individuelt og fælles. 

“Der, hvor der er de største udfordringer glo
balt set, det er også der, de største forretnings
muligheder er. Og det er der jo flere danske 
virksomheder, også globale virksomheder, 
som allerede kan se fordelen i. Verdensmåle
ne er nogle konkrete mål man kan bidra
ge positivt til igennem sin forretning. Vi ser 
i langt højere grad verdensmålene som et 
forretnings udviklingsværktøj” - Joachim Marc 
Christensen, Network Manager hos Global 
Compact Network Denmark.

Et godt eksempel på en virksomhed, som 
for alvor har taget verdensmålene til sig, 
er Grundfos. Mads Nipper, som er virk-
somhedens CEO, nedlagde i sin tid deres 
CSR afdeling og sagde, at bæredygtighed 
skulle ind i kernen af det, de laver. Det skal 
ind som et strategisk område. Grundfos 
har derfor fokus på verdensmål nummer 

6 og 13. Verdensmål nummer 6 handler 
specifikt om at levere rent vand til verden.  

Der er fortsat rigtigt mange der i dag lever 
med meget begrænset adgang til vand. 
Her er der unikke muligheder for Grund-
fos, da de kan være medvirkende til at løse 
det globale samfundsproblem, samtidigt 
med at skabe en profit på det ved at sælge 
pumper til udviklingslande. Det er vigtigt at 
huske, at verdensmålene både har en glo-
bal men også national agenda. Desuden er 
det ikke kun en række verdensledere, som 
har formuleret verdensmålene, de er også 
formuleret med hjælp fra en stor række 
interessenter både fra forretnings- og den 
akademiske verden. Netop derfor ser man 
også, at virksomhederne tager et stort ejer-
skab på verdensmålene. 

Billedet med stiberne viser den årlige gennemsnitlige tem
peratur i Danmark fra 1901-2018, hvor blå er i den lave 
ende og rød i den høje. Data er fra Berkeley Earth, og Ed 
Hawkins fra University of Reading står bag.
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På SoundCloud eller iTunes kan du høre vores podcast om Data, etik og verdensmål, hvor vi har besøg af 
Joachim Marc Christensen fra artiklen. Vi har også podcasts om andre spændende emner.

der færre børn i verden. Vi mennesker er 
enorme klimasyndere. En anden ‘ulempe’ 
med den øgede uddannelse og velstand, 
hvis man kan være bekendt at kalde den 
det, er den stigende middelklasse. De vil 
begynde at få adgang til goder, som er na-
turlige for de veludviklede lande. Her kan 
man ikke nægte dem adgang til goderne, 
men derimod skal der arbej des på, at alle 
lærer at forbruge på en anden måde. Det 
handler om at bygge bedre og mindre kli-
mabelastende løsninger såsom eksempel-
vis fly. ”På den ene forside efter den anden 
på Politiken, har der været en løftet pege
finger til individet om, at man ikke skal flyve 
så meget. Den bevidsthed som forbruger er 
selvfølgelig rigtig god at have – det er vigtigt 
at have. Men faktum er, at vi kommer til at 
flyve meget mere, og meget mere end vi gør 
i dag, fordi der er mange flere som har råd 
til at flyve. Der er nogle faktorer som fx den 
kinesiske udenrigspolitik, som tillader man
ge flere kinesere at rejse ud og opleve ver
den”, forklarer Joachim Marc Christensen. 

Hvis du hører til den yngre generation, er 
du formentligt allerede bevidst om flere af 
de ovenstående elementer. Deloitte udgiv-
er årligt rapporten ’Millennial Report’, hvor 
det er tydeligt, at de unge ønsker at deres 
arbejdstager tager mere ansvar og skaber 
diversitet. På den måde presser de unge 
også virksomhederne til at tage ansvar, og 
det betyder at vi bevæger os i den rigtige 
retning. Der er nemlig grænser for, hvor 
mange af jordens ressourcer vi kan bruge, 
og det skal vi alle sammen være opmærk-
somme på. Så rådet fra Viden om data må 
være, at det handler om at sætte ambitøse 
mål, og spørg dig selv om, hvad kommer det 
til at koste, hvis ikke jeg gør noget?  

”Jeg synes især de større virksomheder kan se 
værdien i at bruge verdensmålene strategisk. 
Verdensmålene skal ikke være et eller andet 
bæredygtigheds CSR-initiativ, som er afkoblet 
fra forretningen. Det skal helt ind i den strate
giske kerne, ligesom eksemplet med Grundfos. 
Vi skal se forretningsmulighederne ved at reka
librere vores strategi med fokus på verdens
målene,” siger Joachim Marc Christensen.  

Verdensmålene er vigtige, og for Joachim 
Marc Christensen fra Global Compact Ne-
twork Denmark er det vigtigt, at virksomhe-
derne sætter nogle ambitiøse mål. Så når en 
virksomhed som Mærsk siger, at de vil være 
CO2 neutrale i 2050, så er der mange der 
ser det som urealistisk. Men det handler 
også om at skabe en retning, ikke blot for 
virksomheden, men hele industrien. Det er 
det verdensmålene kan. Det er muligt som 
virksomhed at koble sig op på, og så hand ler 
det om at minimere sit negative impact og 
være transparent. Med transparent menes, 
at man som virksomhed er ærlig omkring 
sine handlinger – også hvis de er negative. 
Virksomheden skal være dygtig til at sige 
hvad den gør godt, men også være ærlig 
om, at der er dele, som kan gøres bedre, 
og sætte en retning for fremtiden. Det gi-
ver gennemsigtighed, så man får det ærlige 
billede af virksomheden og dens aktiviteter. 

Skildpadder på de sociale medier...
Hvis du af og til befinder dig på de sociale 
medier, så har du med en vis sandsynlighed 
også set en video med en skildpadde, som 
har en af plastikringene fra sixpackdåserne 
omkring halsen? Måske har du også set vi-
deoen, hvor en skildpadde får hevet et 
sugerør ud af næsen? Det er videoer som 
hurtigt går viralt, fordi det er stærke billeder, 
og det skaber en masse reaktioner. Plastik 
bliver igen nem videoerne og kommentar-
sporene hurtigt dæmoniseret. Det er lidt 
farligt, da forbrugerne hurtigt forvirres. Det 

er svært at være forbruger i dag, når man 
skal tage et bæredygtigt valg. Vidste du ek-
sempelvis at plastik er vigtigt for at undgå 
madspil? Et andet sted hvor der sker foran-
dringer, er blandt tøjproducenter, hvor de 
begynder at reklamere med, at de har økol-
ogiske produkter. Men når det kommer til 
tøj, handler det også om at forbrugerne 
skal lære at købe tøj, som holder længere. 
Det kræver et ’mindshift’ hos forbrugerne, 
og det er svært.

”Man kan sige, at der hvor det har lykkedes 
rigtigt godt, det er jo at vi spiser mindre kød 
i dag. Der er kommet et helt nyt marked for 
planteprodukter. Der er en af grundene jo 
også, at forbrugerne er blevet bevidste om 
det store klimaaftryk især på rødt kød (ok
sekød), og vælger nogle alternativer, som er 
mindre klimabelastende. Det gør mig håbe
fuld, at vi har nogle forbrugere og især den 
yngre generation, som efterspørger nog le 
andre løsninger. Men det er enormt svært 
at være forbruger i dag. Det er enormt svært 
at gå ned i supermarkedsdisken og vælge et 
økologisk produkt, og så faktisk gå hjem og 
læse, at økologiske produkter ofte er mere 
klimabelastende end ikke økologiske produk
ter. Hvordan skal du som forbruger kunne 
vide det? Der bliver vi nødt til at tage dem ved 
hånden. Der bliver vi nødt til at skabe mere 
transparens omkring klimaaftrykket på de 
ting vi køber,” fortæller Joachim Marc Chris-
tensen. Når flere snakker om, at for at vi 
kan nå Verdensmålene i 2030, vil det koste 
et enormt stort beløb, så vender Joachim 
Marc Christensen den om. ”Hvad koster det, 
hvis ikke vi gør noget?”, spørger han. Vi er i 
en tid, hvor vi uanset hvad vil opleve foran-
dringer. Det bliver en anden verden end 
tidligere. Det handler om at handle nu, for 
ellers kommer der en stor regning senere. 
Overraskende nok, så er en af de mest ef-
fektfulde klimaløsninger faktisk uddannel-
se af kvinder. Jo mere uddannelse du får, 
jo færre børn føder du og dermed fødes 

DE SOCIALE MEDIERS ALGORITMER
Det du ser på de sociale medier, er styret 
via algoritmer. Det samme gælder også 
Google. Algoritmer sørger for, at du ser 
det, som du gerne vil se, men også det som 
andre vil have du ser. Så hvis du har et 
bestemt verdenssyn, bliver du typisk også 
kun eksponeret for indhold der matcher dit 
verdenssyn. Du får ikke nye nuancer i for
hold til f.eks. bæredygtighedsspørgsmål. Så 
hvis du er imod plastik, så får du næppe 
oplysninger om, at plastik er meget vigtigt 
i forhold til at undgå madspild. De sociale 
medier kan hurtigt vise et andet billede af 
netop dette, og det kan være farligt.
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