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Kommunikasjons-

modellen



Kommunikasjonsmodell

Det er mange måter å beskriv eller vurdere et marked på, og det er 

mange ulike oppfatninger av hvordan reklame fungerer. Kantar har tatt 

et standpunkt til hva vi mener er det viktig å fokusere på, når markeder 

skal beskrives og tiltak vurderes. Vi har i flere år basert vår utvikling av 

kommunikasjons- og segmenteringsverktøy på denne enkle 

kommunikasjonsmodellen.

Modellen forteller at kommunikasjon påvirker folks kjennskap og 

holdninger, enten dette er til merker eller andre 

kommunikasjonsobjekter. Disse kunnskapene og holdningene danner 

så, sammen med de behov og de muligheter den enkelte har, 

grunnlaget for at det oppstår et ønske om en handling, definert som 

atferdsintensjon.

Det er viktig å identifisere hvor i kommunikasjons-prosessen problemet 

ligger, ved å fokusere på de uløste oppgavene. Vi har konstruert ulike 

segmenterings-verktøy,  basert på forskjellige type merkevarer. 
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Hvor i kommunikasjonsmodellen vil verktøyene i Kantar Online bidra til økt 

innsikt?
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Semiometrie
Forbruker & Media - SEMIOMETRIE 2017

Målgruppe: Bef. 15+ (4 320,607 / 100,0% / 1 647 resp.)

Nedbrytning: 

Kantar Online 6.16-01 (Build date: Jun 21 2018)
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Eksempel på SemioMetrie
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Eksempel på Sosioraster
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Struktur for innsiktsanalyse
F&M

F&M

MEDIEVALGET

Kommunikasjon og hvordan reklame virker

Analyse av markedet/forbrukerne

Analyse av konkurranseforholdet

Målgruppeanalyse

Beskrive målgruppen(e)

Enkeltmediers egenskaper, 
brukere og dekning

Kanalers egenskaper

Mediemarkedet
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Gjennomgang av 

modellene



Markedskart

Markedskartet er et 

segmenteringsverktøy for kortvarige 

goder og tjenester (FMCG) samt 

handlesteder. 

Modellen tar utgangspunkt i kunnskap 

om og prøving av merke, og spesielt 

den erfaringen de som har prøvd 

merket har gjort seg. 

Markedskartet baserer seg på 

egenskapene:

➢ Kjennskap

➢ Prøving

➢ Erfaring (preferanse, forkastelse 

eller indifferent)

Forbruker & Media '21/1 - MARS(21) - MGI [Base:18+ år]
Nedbrytning: Hele befolkningen/100,0% 4 248,972 (12 596)
Målgruppe: Hele befolkningen (4 248,972 / 100,0% / 12 596 resp.)

Melke-/drikkeprodukter: Oatly Havredrikke

52% - Kjenner ikke48% - Kjenner

3% - Foretrekker

13% - Indifferent

7% - Forkaster

26% - Ikke prøvet

 22% - Prøvet

Andel Prøvet: 46
Andel Foretrekker: 13
Andel Indifferent: 56
Andel Forkastet: 31
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Kommunikasjonskart

Kommunikasjonskartet er et 

segmenterings-verktøy for langvarige 

goder og tjenester (kapitalvare). 

For langvarige goder foregår det ikke 

hyppige gjenkjøp. Egen erfaring blir 

derfor noe begrenset. Derimot er 

informasjon om hvorvidt merket finnes i 

forbrukerens bevissthet, samt om det 

oppleves som et reelt valgalternativ 

viktig. Kommunikasjonskartet tar for seg 

de kommunikasjonsstyrte variablene i 

modellen. 

Den bryter veien frem til 

atferdsintensjon ned i sine enkelte 

komponenter, ved at vi måler på:

➢ Hjulpet kjennskap

➢ Vurdering

➢ Valgpreferanse

Forbruker & Media '21/1 - MARS(21) - MGI [Base:18+ år]

Nedbrytning: Hele befolkningen/100,0% 4 248,972 (12 596)

Målgruppe: Hele befolkningen (4 248,972 / 100,0% / 12 596 resp.)

Nett-/lesebrett: iPad

Kjenner 92%

Vil vurdere 61%

Vil velge 38%

Kjenner ikke: 8%
Kjenner minus Vil vurdere: 31%
Vil vurdere minus Vil Velge: 23%
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Nedbrytning: Hele befolkningen Forbruker & Media '21/1 - MARS(21) - MGI [Base:18+ år]
Målgruppe: Hele befolkningen/Hele befolkningen/Hele befolkningen

Målgruppestørrelse: 4 248,972

Kantar Online 6.20 (Build date: Sep  9 2019)

Push/Pull

Push/Pull-modellen setter søkelys på avstanden 

mellom atferdsintensjon og atferd, samtidig som 

den gir merkenes posisjoner i forhold til hverandre.

I modellen setter vi atferdsintensjon (målt som 

kjøpssannsynlighet) opp mot atferd (målt som 

markedsandel eller hva man faktisk gjorde sist).

Push-posisjon: Et merke som ligger over/til 

venstre for diagonalen vil ha en markedsandel som 

ikke er basert i tilsvarende kjøpssannsynlighet. 

Dette er en utsatt posisjon hvis konkurrenter tar 

samme posisjon, f.eks. priskrig.

Pull-posisjon: Et merke som ligger under/til høyre 

for diagonalen vil ha en kjøpssannsynlighet som er 

høyere enn det merket tar ut i markedsandel. 

Merkene her kan ta ut en høyere pris, og det er 

ofte de sterke merkevarene som befinner seg i en 

slik posisjon.

Nedbrytning: Hele befolkningen Forbruker & Media '19/2 - NOVEMBER(19) - MGI
Målgruppe: Hele befolkningen/Hele befolkningen/Hele befolkningen

Målgruppestørrelse: 4 205,704

Kantar Online 6.20 (Build date: Sep  9 2019)
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Trend i Push/Pull

Nedbrytning: Hele befolkningen  [Base:]
Målgruppe: Hele befolkningen/Hele befolkningen/Hele befolkningen

Målgruppestørrelse: 

Kantar Online 6.20 (Build date: Sep  9 2019)

Nedbrytning: Hele befolkningen Forbruker & Media '19/2 - NOVEMBER(19) - MGI
Målgruppe: Hele befolkningen/Hele befolkningen/Hele befolkningen

Målgruppestørrelse: 4 205,704

Kantar Online 6.20 (Build date: Sep  9 2019)
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Nedbrytning: Hele befolkningen Forbruker & Media '21/1 - MARS(21) - MGI [Base:18+ år]
Målgruppe: Hele befolkningen/Hele befolkningen/Hele befolkningen

Målgruppestørrelse: 4 248,972

Kantar Online 6.20 (Build date: Sep  9 2019)

Push-situasjonen

Et merke som ligger markert over diagonalen vil ha 

en markedsandel som ikke er basert i en 

tilsvarende kjøpssannsynlighet. 

Merket blir solgt, men ikke kjøpt. 

Det er prisen, distribusjonen, salgsaktivitetene etc. 

som gjør at produktet blir valgt. Det er flere som 

ender opp med å kjøpe et merke i denne 

situasjonen enn antallet som sier at de ønsker å 

kjøpe merket – for eksempel på grunn av ressurser 

eller tilgjengelighet. 

Posisjonen (markedsandelen) er meget utsatt. 

Hvis et konkurrerende produkt tar samme posisjon 

er merket svært sårbart, f.eks. priskrig.

Merker i Push-posisjonen har en fallhøyde som er 

lik avstanden fra merkets posisjon og ned til 

diagonalen.
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Nedbrytning: Hele befolkningen Forbruker & Media '21/1 - MARS(21) - MGI [Base:18+ år]
Målgruppe: Hele befolkningen/Hele befolkningen/Hele befolkningen

Målgruppestørrelse: 4 248,972

Kantar Online 6.20 (Build date: Sep  9 2019)

Pull-situasjonen

Et merke som ligger under diagonalen vil ha en 

kjøpsannsynlighet som er høyere enn det merket 

tar ut i markedsandel. 

Merkene i denne delen av diagonalen kjøpes! Det 

er ofte de sterke merkevarene som befinner seg i 

en slik posisjon.

For å komme i denne posisjonen kreves det et 

kvalitetsprodukt, samt langsiktig og målrettet 

markedskommunikasjon som sikter på å bygge 

profil (kunnskaper og holdninger). 

Merkene kan her ta ut en høyere pris.

Ved å endre virkemidler kan merkene ta ut en 

høyere markedsandel. En slik endring vil føre 

merket oppover i diagrammet, nærmere 

diagonalen. Merker i Pull-posisjon har altså et 

(kortsiktig) potensial lik avstanden fra merkets 

posisjon og opp til diagonalen.
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Push/Pull-modellen

Dette er variablene som ligger til grunnlag for modellen:

Kategorier Atferdsintensjon (PULL) Markedsandel (PUSH)

Kortvarige goder og 

tjenester (FMCG)

Foretrekker å bruke

(fra Markedskartet)

Kjøpte sist 

Medier: ”lest sist”

Langvarige goder og tjenester
Vil velge 

(fra Kommunikasjonskartet)

Har/disponerer i dag

Megler: ”megler benyttet sist til salg av bolig”

Kjeder/Butikker
Foretrekker 

(fra Markedskartet)
Handler oftest
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Push/Pull-strategier

PP-modellen, 1991-96, Instituttet for kommunikasjon AS
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Gallup Kompass

Livsstilssegmentering

Den grunnleggende idé bak Gallup Kompass er at folks 

holdninger, handlinger og forbruksvaner danner bestemte 

mønstre. Det vil si at personer som har felles holdninger i en sak 

gjerne også har felles holdning i andre saker. Personer som deler 

en bestemt aktivitet har også gjerne andre felles likhetstrekk. 

Formålet med kompasset er å dele befolkningen inn i grupper der 

personer innen samme gruppe har flest mulig fellestrekk, 

samtidig som de enkelte gruppene er så distinkt forskjellige som 

mulig.  

Ved analysen av vårt materiale er det skilt ut to hoved-

dimensjoner som den enkelte person plasseres i forhold til. 

Begge dimensjoner sorterer personer etter et stort antall 

kjennetegn:

➢ Den ene dimensjon karakteriseres som en aktivitets-dimensjon

➢ Den andre måler grad av sosial orientering

Bruksområder:

➢ Identifisering og beskrivelse av målgrupper

➢ Medievalg

➢ Utarbeidelse av kommunikasjonsstrategi
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Kompassets 9 segmenter (se egen brosjyre for mer informasjon)

Moderne

Fellesskaps-

orientert

Tradisjonell

Individ-

orientertModerate

TRADISJONELL
Kjønn: K58% M42%
Alder: 55 år og eldre
Utdanning: Lav
Inntekt: Lav, i stor grad pensjonister
Holdninger/interesser: Tradisjonsbundet, søker trygghet og orden. Lojale kunder. Prisbevisst. Interessert i 
hagearbeid, sport i medier, og liker danseband og visesang. Tradisjonell mediebruk, og papiravis og TV er 
spesielt viktig. Leser ukeblader
Aktiviteter: Fisker/jakter, spaserturer, fotturer i fjell, skog og mark, og går på religiøse tilstelninger.

FELLESSKAPSORIENTERT
Kjønn: K63% M37%
Alder: 25-69 år
Utdanning: Høy 
Inntekt: Middels til høy
Holdninger/interesser: Samfunnsengasjert, kulturinteressert, 
kvalitets- og miljøbevisst. Opptatt av økologisk mat, gode råvarer og 
sunt kosthold. Lager gjerne retter fra ulike deler av verden eller 
vegetarisk. Handler ofte i spesialforretninger. Lytter til opera, 
klassisk musikk, jazz og blues. Digitale medier er viktige, deriblant 
podcast og streaming, men radio og TV er fortsatt i bruk. Leser 
bøker og magasiner.
Aktiviteter: Besøker alle de store kulturarenaene, bibliotek og 
religiøse tilstelninger. Fotturer, langrenn og sykkel blir foretrukket 
blant sportsaktiviteter. 

INDIVIDORIENTERT
Kjønn: K39% M61%
Alder: 25-59 år
Utdanning: Lav-middels
Inntekt: Middels til høy
Holdninger/interesser: Teknisk anlagt. Materialistiske, penger er 
gjerne drivkraft. Er for markedsøkonomisk styring og privatisering. Klær 
og mote fanger lite interesse. Lite utviklet kulturengasjement. Er 
opptatt av tilbudsvarer. Handler helst i nettbutikk eller på kjøpesenter. 
Bruker mye digitale medier, særlig streaming, men lytter også på radio 
og ser på TV. Leser også magasiner.
Aktiviteter: Lite fysisk aktive. Spiller data-/TV-spill, ser film & serier. 

MODERAT
Kjønn: K46% M54%
Alder: 30-60 år
Utdanning og inntekt: Middels til høyt utdannings- og 
inntektsnivå
Holdninger/interesser: Mainstreamere, middels sosialt 
engasjert. Interessert i arbeid, hjem og familie. Politisk både 
høyre og venstre side. 
Aktiviteter: Fotturer, langrenn og generell mosjon/trening. 
Lytter til musikk, leser bøker, ser film/serier.

MODERNE
Kjønn: K41% M59%
Alder: 18-45 år
Utdanning: Lav eller høy, mange studenter trekker ned snittet
Inntekt: Lav eller høy (Studenter lav)
Holdninger/interesser: Mange under utdanning, søkende livsstil, 
prøver nye ting, merkebevisst. Foretrekker å handle i nettbutikk. Er 
aktive mennesker.
Aktiviteter: Nye medier er viktigste nyhetskilde, leser også mye 
ukeblader og magasiner, og lytter til podcast. Ser serier/film, men
også vanlig TV, spiller data-/TV-spill. 

Lytter til techno/hiphop/ dance, pop og rock.
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Hele befolkningen NRK Alltid Nyheter NRK Distriktssendinger NRK Klassisk

NRK Nett-TV NRK P1 NRK P1+ NRK P13

NRK P2 NRK P3 NRK Radio via internett NRK Super/NRK3

NRK Mobil NRK2 YR mobil YR.no Digitalt total
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Hvilken mobiltelefon disponerer du i dag? 

02/1
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Gallup Kompass Value Points 

Gallup Kompass Value Points gir 

muligheten til å se på ulike 

variabler og medier i samme 

kart, og se på hvordan de 

posisjonerer seg i forhold til 

hverandre i kartet. 



Fremgangsmåte



Kartene

Fremgangsmåte:

1. Velg hvilken base/rapport du 

skal bruke. 

2. Klikk på arket Ny, velg Markeds-

eller kommunikasjonskart, og 

klikk OK.

3. I trinn 1 av 3 kan du legge inn 

målgruppe. Du kan enten velge 

en variabel som allerede 

eksisterer i basen(Velg),  eller 

du kan lage din egen variabel 

(Bygg). Klikk på Neste for å 

komme til trinn 2 av 3. 

4. Her kan du legge til variabler 

eller innrykninger(se forklaring 

under Kompasset). Klikk på 

Neste for å komme til trinn 3 av 

3. 

5. Klikk på Legg til for å velge 

merker. NB! Det er i trinn 3 av 

3 at man velger merkene man 

skal bruke i kartene.

Markedskartet er for kortvarige goder & 

tjenester(FMCG) og handlesteder.

Kommunikasjonskartet er for lang-varige 

goder og tjenester(kapitalvarer).

1

2

3

4

5
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Kartene

6. Åpne mappene, marker de 

merkene du vil ha med, og 

klikk OK.

7. Da kommer du tilbake til trinn 

3 av 3. Klikk på Fullfør for å 

lage kartene.

8. Dobbeltklikk på de små 

kartene for å gjøre de store.  

9. Velg mellom oversiktsbilde og 

enkeltkart på den venstre 

rullegardinen.

Markedskartet er for kortvarige goder & 

tjenester(FMCG) og handlesteder.

Kommunikasjonskartet er for lang-varige 

goder og tjenester(kapitalvarer). 6

7

8

9
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Kartene

Fremgangsmåte:

1. For å legge til flere Merker i kartet: 

Høyreklikk inne i diagramområdet, og 

klikk på «Legg til Merker». 

2. I dialogvinduet som åpner seg kan du 

enten velge flere merker innenfor 

samme kategori eller fra andre  

tilgjengelige kategorier. Bruk Ctrl for å 

velge flere merker på en gang, og 

klikk OK for å komme tilbake. 

3. Bruk den venstre drop-listen for å 

navigere mellom oversikten <Alle 

merker> og enkeltmerkene.  

4. For å legge til nedbrytninger 

(variabler og/eller medier): 

Høyreklikk inne i diagramområdet, og 

klikk på enten «Legg til variabler» 

eller «Legg til innrykninger».  

5. I dialogvinduet kan du enten velge 

variabler for å se på nedbrytninger, 

eller legge til medier. Klikk OK for å 

komme tilbake. 

6. Bruk den høyre droplisten for å 

navigere mellom nedbrytningene du 

har lagt til. 

Legge til flere merker og nedbrytninger

2

5

1

4

6

3
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Mediekartet

Fremgangsmåte:

1. Velg hvilken base/rapport du 

skal bruke. 

2. Klikk på arket Ny, velg 

Mediekart, og klikk OK.

3. I trinn 1 av 3 kan du legge inn 

målgruppe. Du kan enten 

velge en variabel som allerede 

eksisterer i basen(Velg),  eller 

du kan lage din egen variabel 

(Bygg). Klikk på Neste for å 

komme til trinn 2 av 3. 

4. Her kan du legge til variabler 

eller innrykninger (se forklaring 

under Kompasset). Klikk på 

Neste for å komme til trinn 3 

av 3. 

5. Klikk på Legg til for å velge 

magasintitler.  

Mediekartet brukes til å se på 

lojale/ikke-lojale lesere hos 

magasin/ukepresse 1

2

3

4 5
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Mediekartet

Fremgangsmåte:

6. Marker de merkene du vil ha 

med, og klikk OK.

7. Da kommer du tilbake til trinn 

3 av 3. Klikk på Fullfør for å 

lage kartene.

8. Dobbeltklikk på de små 

kartene for å gjøre de store.  

9. Velg mellom oversiktsbilde og 

enkeltkart på den venstre 

rullegardinen.

Mediekartet brukes til å se på 

lojale/ikke-lojale lesere hos 

magasin/ukepresse

6

7

8

9
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Mediekartet

For å se på fordelingen av leserne: 

10.   Høyreklikk i diagramområdet,

og klikk deg inn på «Reduser

til Mediets Dekning». 

11.   Da får du opp fordelingen av

lojale/ikke-lojale lesere.

Mediekartet brukes til å se på 

lojale/ikke-lojale lesere hos 

magasin/ukepresse

10

11
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Push/Pull

Fremgangsmåte:

1. Velg hvilken base/rapport du 

skal bruke. Klikk på arket Ny, 

velg Push/Pull, og klikk OK.

2. I trinn 1 av 3 kan du legge inn 

målgruppe (-kan også legges 

inn senere). Du kan enten 

velge en variabel som allerede 

eksisterer i basen(Velg),  eller 

du kan lage din egen variabel 

(Bygg). Klikk på Neste for å 

komme til trinn 2 av 3. 

3. Her kan du legge til variabler 

eller innrykninger (se  

forklaring under Kompasset). 

Klikk på Neste for å komme til 

trinn 3 av 3. 

4. Klikk på Legg til for å velge 

merker. 

Viser atferdsintensjon (målt som 

kjøpssannsynlighet) opp mot 

atferd (målt som markedsandel 

eller hva man faktisk gjorde sist). 1
2

3
4
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Push/Pull

Fremgangsmåte:

5. Under Merkevareindeks 

finner du de fire 

produktgruppene man kan 

velge blant: Media, Produkter 

(Forbruksvarer/ 

kapitalvarer), Butikker og 

Tjenester. Åpne den 

kategorien du skal lage 

Push/Pull på og velg deretter 

mappen for kategorien du skal 

analysere.  Klikk på OK. 

6. Tilbake i trinn 3 av 3 velger du  

Fullfør for å lage diagrammet.

7. Dobbeltklikk på det lille 

diagrammet for å gjøre det 

stort. 

Legge til merkevarer og vise 

forklaring i diagrammet 

5

6

7
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Push/Pull

Fremgangsmåte:

8. For å vise forklaringen inne i 

diagrammet istedenfor utenfor 

går du inn på Vis på 

verktøylinja og klikker på Vis 

Forklaring for å deaktivere 

den. 

9. Dra og flytt på navnene for å  

gjøre diagrammet mer 

oversiktlig.

10. For å spesifisere hvilke merker 

du ønsker vist/skjult velger du 

<Egendef.merker> under den 

venstre rullegardinen.

11. Fjern avhukingen på de du 

ikke ønsker å ha med, og klikk 

OK for å komme tilbake til 

diagrammet. 

Legge til merkevarer og vise 

forklaring i digrammet

8

9

10

11
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Push/Pull

12.   Høyreklikk inne i

diagramvinduet, og klikk på

Legg til/Organiser

Trender….  

13.   Klikk på «Soluret» for å velge

hvilke baser du skal se på. 

14.   Huk av basene du vil se på

trender mellom. NB! Du må

også huke av den basen du

har åpen! Klikk på OK for å

komme tilbake.

15.   Du får da en oversikt over  

basene du har valgt. Her kan

du fjerne og/eller sortere 

rekkefølgen på basene du har

valgt. Klikk OK for å gå tilbake

til diagrammet.

16.   Hvis du får opp en tekstboks    

etter å ha trykket OK (i forrige

steg), så er det en beskjed fra 

systemet med oversikt over

merker som ikke finnes i alle

valgte baser.     

17.  Tilbake i diagrammet viser

tekstboksen ved siden av kartet

hvilken base tallet i parentes

henviser til.  

Legge til/organisere trender

12

13
14

15

16

17
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Kompass

Fremgangsmåte:

1. Velg hvilken base/rapport du 

skal bruke. Klikk på arket Ny, 

velg Kompass i ruta, og klikk 

så på OK.

2. I trinn 1 av 3 kan du legge inn 

målgruppe(- kan også legges 

inn senere). Du kan enten 

velge en variabel som allerede 

eksisterer i basen(Velg),  eller 

du kan lage din egen variabel 

(Bygg). 

3. Klikk på Neste for å komme til 

trinn 2 av 3. 

4. Her velger du variablene og 

mediene du skal bruke i 

kompasset. 

5. Klikk på Legg til variabler, 

velg  variablene du skal bruke, 

og klikk OK. 

6. Da kommer du tilbake til trinn 

2 av 3, hvor du så velger 

medier ved å klikke på Legg til 

Innrykninger.

Segmenteringsverktøy som brukes til å 

posisjonere produkter og tjenester riktig.

1

2

3

4
5

6
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Kompass

7. Velg ett eller flere medier, og 

klikk på Fullfør. 

8. Tilbake i trinn 2 av 3 klikker du 

på Neste. 

9. I trinn 3 av 3 velges selve 

kompasset ved å klikke på 

Søk. 

10. Åpne mappen som heter 

Kompass og klikk på Gallup 

Kompass, og deretter på OK.  

Velg innrykninger og hent opp kompasset

7 8

9
10
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Kompass

11. Klikk på Fullfør for å lage 

kompassene.

12. Det første bildet du får opp er 

en forhåndsvisning. For å se 

nærmere på hvert enkelt, 

dobbeltklikk på kompasset du 

vil se på. 

13. For å navigere mellom 

kompassene bruker du 

rullegardinen til høyre. Klikk på 

<Forhåndsvisning> for å få 

opp de små kompassene 

igjen. 

Navigere mellom kompassene og 

totaloversikten

11

12

13
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Kompass

I kompasset brukes farger for å

vise indeksverdiene i de ulike

segmentene.  

Indeksverdiene: 

Indeksverdi  100 er gjennomsnitt.

Verdier over 110 er overrepresentasjon,

og under 90 er underrepresentasjon. 

Overrepresentasjon viser seg som rød

eller rosa farge, men

underrepresentasjon vises i lys eller

mørk blå. Fargene i kompasset fremtrer

når man velger en nedbrytning som

sammenlignes med et ”referansekart”,

dvs. enten hele befolkningen eller den

målgruppen man har valgt. 

Generell forklaring av fargene i kompasset
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Kompass Value Points

Fremgangsmåte:

1. Velg hvilken base/rapport du 

skal bruke. Klikk på arket Ny, 

velg Kompass Value Points i 

ruta, og klikk så på OK.

2. I trinn 1 av 3 kan du legge inn 

målgruppe(- kan også legges 

inn senere). Du kan enten 

velge en variabel som allerede 

eksisterer i basen(Velg),  eller 

du kan lage din egen variabel 

(Bygg). 

3. Klikk på Neste for å komme til 

trinn 2 av 2. 

4. Her velger du variablene og 

mediene du skal bruke i 

kompasset. Klikk på Legg til 

variabler eller Innrykninger 

5. Velg  variablene/mediene du 

skal bruke, og klikk OK. 

6. Da kommer du tilbake til trinn 

2 av 2. 

Segmenteringsverktøy som gir 

oversiktsbilder over kompass

1
2

3

4

5

6
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Kompass Value Points

7. Klikk på Fullfør. 

8. Da er Value Point-kompasset 

klart til bruk.

Segmenteringsverktøy som gir 

oversiktsbilder over kompass

7

8
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Oversikt over variablene 

i kartene
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Modell Kategori Underkategorier Målevariabler

Markedskart • Kortvarige goder og tjenester 

(FMCG)

• Butikker/handlesteder

• Produkter

• Services

• Media

• Sentre/kjeder/lokale butikker

• Kjenner/kjenner ikke

• Prøvet/ikke prøvet

• Foretrekker

• Indifferent

• Forkaster

Kommunikasjons-

kart

Langvarige goder og tjenester • Bank og forsikring

• Eiendomsmeglere

• Hvite-/brunevarer

• Bil

• Telefon-/internett-leverandører

• Kjenner/kjenner ikke

• Vil vurdere

• Vil velge

Push/pull Forholdet mellom adferdsintensjon og 

adferd

• Butikker

• Media

• Services

• Produkter

Markedsandel (PUSH): 

Kjøpt sist/Lest sist/Handler oftest/Har eller 

disponerer i dag

Preferanse (PULL): 

Foretrekker/Vil velge

Kompass &

Kompass Value 

Points

• Medier

• Produkter

• Kjeder/butikker

• Tjenester

• Moderne

• Fellesskapsorientert

• Tradisjonell

• Individorientert

• Moderate


