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Finn fant vinneroppskriften

Finn best på digitalisering

TOPPER: Finn.no er best på digitalisering i Norge, 
ifølge en kartlegging konsulentselskapet Bearing-
Point har gjennomført. FOTO: MagNus RøRvik skjølBeRg

Polet best på netthandel
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Opplev nærhet 
til din bedrift

Rapporter er ferskvare, du 
kan hente tall og oversikter 
rett ut av systemet, og da 
kan du faktisk bruke tallene 
til å kontrollere og analysere 
driften. For alle som driver 
bedrift er dette det som er den 
motiverende biten av  
økonomiarbeidet. 

Kviknehytta AS

Finago Procountor er en trygg, helautomatisert og 
effektiv programvare for økonomistyring.

Finago Procountor brukes allerede av mer enn 23 000 
kunder i Norden.

Prøv Finago Procountor gratis nå og bli en av våre for-
nøyde kunder!

finago.no

��HENRIK CHARLESEN
henrik@finansavisen.no

– Finn.no er Norges beste selskap på 
digitalisering. I fjorårets undersø-
kelse var de en del av Schibsted-kon-
sernet, men i år evalueres de alene og 
går rett til topps, sier BearingPoint-
direktør Fredrik Kallevig.

I konsulentselskapets årlige 
digitaliseringsrapport «Digital 
Leaders in Norway 2018» kåres 
Finn.no til «norgesmester» i digi-
talisering.

Bronse i Norden
– Vi ønsker å finne ut hvordan det 
er å være kunde. Noen av kriteriene 
vi la til grunn for å være med, var at 
de har en betydelig omsetning, sel-
skapet har beslutningsmyndighet i 
Norge eller at de var betydelige ut-
fordrere i en bransje, sier Kallevig.

Bak BearingPoint-rapporten lig-
ger en gjennomgang av 256 kriterier 
fordelt på seks kategorier i ti bran-
sjer. Eksempler på kategoriene, eller 
dimensjoner som konsulentselska-
pet kaller det, er e-handel, digital 
markedsføring og sosial medier. 
Ambisjonen er å være den viktigste 
måleren av det digitale markedet i 
Norge, forklarer Kallevig.

Finn.no gjør det skarpt på 

mobil, det vil si applikasjoner 
for smarttelefoner og mobil-
tilpassede nettsider. De scorer 
også jevnt over bra alle de andre 
kategoriene, forklarer Kallevig.

– Det er nesten ingen som får 
toppscore i flere kategorier, Finn.
no vinner fordi de har de beste mo-
billøsningene, sier Kallevig. 

– Tilsvarende undersøkelser 
gjøres i Finland og Sverige og Finn 
havner totalt sett på en tredje plass. 
Norske virksomheter er også repre-
sentert på 4. og 5. plass med hen-
holdsvis Telia Norge og Telenor, 
sier han.

Telekom i front
Ifølge BearingPoint er telekom den 
bransjen som ligger lengst fremme 
på digital modenhet, deretter følger 
forsikringsbransjen og mediebran-
sjen. 

Telekommunikasjonsselskape-
ne er best på digital markedsføring, 
digital produktopplevelse, nett-
handel digital kundeoppfølging.

Den svakeste bransjen er, 
ifølge undersøkelsen, matva-
reindustrien.

– Hva er det mest overraskende 
i denne undersøkelsen?

– Det er vel ikke de helt store 

overraskelsene, men det er under-
lig at kun 10 prosent av bedriftene 
kommuniserer med kundene via 
Snapchat når man vet at det er det 
nest mest brukte sosiale mediet i 
Norge, sier Kallevig.

– Det er også interessant å se 
at norske virksomheter generelt 
sett ikke er spesielt gode på digital 
markedsføring, for eksempel bru-
ker kun 4 prosent av de evaluerte 
selskapene retargeting, og få bruker 
tredjepart for å tiltrekke seg kunder.

Retargeting handler om å vise 
frem annonser til dem som tidli-
gere har besøkt bedriftens nettside. 

Polet topper 
– En annen viktig observasjon er 
at norske bedrifter i større grad 
kan bruke digitale kanaler for å få 
en mer personlig og involverende 
dialog med sine kunder, i dag er det 
mye enveis kommunikasjon, sier 
Kallevig. 

Internasjonalt er Financial Ti-
mes, kleskjeden Mr Porter og Red 
Bull eksempler på selskaper som 
ligger lengst fremme på digitali-
sering. 

– Det er selvsagt viktig å inves-
tere i brukervennlighet, men nå må 
norske bedrifter se hvordan de kan 

bli best i de andre dimensjonene, 
sier Kallevig.

– Søkemotoroptimalisering er 
et enkelt grep for å bedre den digi-
tale markedsføringen, men dette 
er overraskende lite brukt i Norge 
i dag.

BearingPoint rangerer NRK 
øverst når det gjelder sosiale me-
dier, mens Vinmonopolet topper på 
netthandel. 

– I netthandel er Vinmono-
polet klart best. Polet har en 
velutviklet kjøpsprosess med 
en uformell og ryddig handle-
vogn i tillegg til detaljert leve-
ranseinformasjon. De er også 
gode på klagebehandling og 
spørsmål samtidig som kun-
debehandlingen tilbys i mange 
kanaler, sier Kallevig.

Ligger bak
Ifølge internasjonale studier er 
Norge, sammen med de øvrige, 
nordiske landene, helt i front når 
det gjelder å ta i bruk ny tekno-
logi. Likevel er hovedfunnene fra 
tilsvarende undersøkelse i 2016 
fremdeles gjeldende; Norge ligger 
bak land som Sverige og Finland 
digital modenhet.

– Resultatene indikerer at nor-
ske selskaper i varierende grad 
har jobbet strategisk med digita-
lisering. Det er rom for forbedring, 
sier Kallevig.
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Norske bedrifter er gode på digitale brukeropplevelser, 
men er svake på digital markedsføring, viser en ny rapport. 

1. Finn.no
2. Telia
3. Telenor
4. SAS
5. Norwegian Air Shuttle

ToPP 5 ToTALT

DIgITAL mARKEDSføRINg

1. SAS
2. Fjordkraft
3. Finn.no
4. XXL
5. Telenor

NETTHANDEL
1. Vinmonopolet
2. Elkjøp
3. Telia
4. Komplett.no
5. Storebrand Forsikring

moBIL
1. Finn.no
2. VG
3. Kolonial.no
4. Telenor
5. Sparebank 1 Forsikring

SoSIALE mEDIER
1. NRK
2. Telia
3. VG
4. TV2 Gruppen
5. MTG

Digital produktopplevelse
1. Telenor
2. Telia
3. Elkjøp
4. DNB
5. Komplett.no

E-CRM
1. Telia
2. NSB
3. Meny
4. Telenor
5. DNB


