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Hva er egentlig markedsføring?



En dypere forklaring på
begrepet markedsføring

• God markedsføring skaper verdi for kunde, 
virksomhet og samfunn

• God markedsføring tar menneskers behov på alvor

• God markedsføring bidrar til å informere publikum, 
styre forventninger og ta gode beslutninger.

• God markedsføring bidrar til økonomisk vekst

• God markedsføring har et bredt nedslagsfelt og kan
ikke reduseres til bare ett virkemiddel (eks
reklame)

Kilde: https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2018/01/hva-

markedsforing-er/

https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2018/01/hva-markedsforing-er/


Markedsføring i endring

Det er behov for å revidere
gamle teorier og sannheter
om markedsføring» (Kotler, 
2017). 

Virksomheter må define et 
formål (purpose) og med 
dette for øye skape
bevissthet og bygge tillitt



Totalt 149 bedrifter på 

forbrukermarkedet har blitt 

evaluert av sine egne 

kunder på: 

1) økonomisk bærekraft

-åpenhet/ansvarlighet?

2) miljømessig bærekraft

-miljøhensyn?

3) sosial bærekraft

-samfunnsansvar?







Medievaner i kontinuerlig endring



1-til-1 kundekommunikasjon 
blir viktigere

• Fremvekst av 1-til-1-
kommunikasjon i sosiale
medier spiller en viktig rolle
for å skape en personlig
relasjon mellom en
virksomhet og målgrupper

• Fremvekst chat-, og
løsninger der brukerne ikke
lenger kommuniserer med 
virksomheten, men med 
andre – i sosiale nettverk.





Lukkede nisjenettverk





Forskning viser at forbrukere som deltar i 

slike samtaler med merkevarer på 

Facebook, kan utvikle såkalt parasosial 

interaksjon med merkene, det vil si følelsen 

av å ha et vennskap (Labreque, 2014). 

I tillegg har samtaler med forbrukere i 

sosiale medier en viktig signaleffekt – det 

forteller at merket investerer i og bryr seg 

om kundene sine (Colliander mfl., 2015). 

Denne signaleffekten virker ikke 

bare på de som deltar i samtalene, 

men også på dem som observerer 

dem. 

Resultatet er at også disse vil 

kunne utvikle en sterkere relasjon 

til merkevaren (Beukeboom mfl., 

2015).

Kilde: https://www.magma.no/merkebygging-pa-facebook



Omnikanal tilstedeværelse

Omnikanal er en form for 

helhetlig kommunikasjon 

og brukeropplevelse som 

man skaper for sine 

kunder ved å bruke en 

mengde forskjellige 

kanaler.



• Kontaktpunkter eid av 
merkevaren: Nettside, 
chatboots, epost, 
kundeklubber, reklame, 
elementer i 
markedsføringsmiksen 

• Kontaktpunkter eid av 
partnere: 

• Leverandørers 
kontaktpunkter, utsalgsteder 
for produkt

• Kontaktpunkter eid av kunde:

• Kunden selv, og andre 
preferanser som ikke kan 
styres av 
virksomheten/merkevare

• Sosiale/eksterne 
kontaktpunkter:

• Sosiale medier, 
forbrukeranmeldelser, 
rollemodeller/opinionsledere, 
influencere

Kontaktpunkter i den digital kundereisen

Kilde: Heggernes, Tarje; Digital forretningsforståelse (2020) 



Kanalene: 
Eide, kjøpte
og fortjente

Kilde: Heggernes, Tarje; Digital forretningsforståelse (2020) 



Fremvekst av flere kanalkategorier...



Fremvekst av flere
kanalkategorier...



Digitale kanaler - de “fortjente” 



En enkel modell for sosiale medier 

Kilde: Heggernes, Tarje; Digital forretningsforståelse (2020) 



#åmotkokmmune



Gevinster ved bruk av sosiale medier

i forretningsdrift

Rasjonaliseringsgevinster

Sosiale medier kan effektivisere 
eksisterende prosesser.  

Organisasjonsgevinster 

Sosiale medier kan bidra til økt 
involvering av ansatte, fremme 
holdninger kollektiv 
samhandling/læring.

Markedsgevinster

Sosiale medier kan gi innsikt som skaper bedre 
grunnlag for mer effektiv kommunikasjon og 
samhandling med kunder og dermed skape 
konkurransefortrinn

Styringsgevinster

Sosiale medier kan bidra til å fremskaffe 
sammensatt innsikt som kan bidra til å fatte 
bedre beslutninger

Kilde: Heggernes, Tarje; Digital forretningsforståelse (2013) 



Ewans & Wurster 1997: Media Richness Theory

Rikdom:  
Informasjonens kvalitet og
innhold

Rekkevidde:
Rekkevidde viser til mediets
kvantitative
distribusjonsegenskaper i form 
av antall personer som kan nås

Tilknytning
Bruke teknologi og data til mer
individuell tilpasning

Kilde: https://www.magma.no/styrking-av-merkerelasjoner-via-internett



• Kilde: https://areca.no/facebook-effekt



• 1. Motiver bak 
deltagelse i 
merkesamfunn

• 2.Merkesamfunn 
som bidrag til 
verdiskapning

Kilde: https://www.magma.no/merkebygging-pa-facebook



Motiver bak deltakelse i
merkesamfunn

• Funksjonelt motiv; ønsker å tilegne seg kunnskap som
grunnlag for fremtidige kjøpsbeslutninger/andre
handlinger. 

• Sosialt motiv; ønsket om å være tilsluttet et sosialt
felleskap relatert til en merkevare (produkt/tjeneste).

• Det hedonistiske motivet handler om å søke
underholdning, nytelse og opplevelser. 

• Motivet om identifisering med virksomheten og/eller
merkevaren, gjerne grunnet i et ønske om at 
virksomheten og merket (produkt/tjeneste) skal vokse og
lykkes i markedet. 

Kilde: https://www.magma.no/merkebygging-pa-facebook



Merkesamfunn 
bidrar til 

verdiskaping – 4 
verdiskapende 

prosesser

• Sosial nettverksbygging; lage, forsterke og
vedlikeholde relasjoner. (Jung, Kim & Kim, 
2014).

• Skape riktige inntrykk; fremme felles
oppfatninger som deles av gruppen (Jung mfl., 
2014). Målet er at medlemmene viser
hengivenhet og entusiasme fordi de får være en
del av samfunnet.

• Merkesamfunnsengasjement; Aktivitetene som
utøves, forsterker aktørenes engasjement i
merkesamfunnet og kan øke sosial kapital
gjennom samspill (Pagani & Mirabello, 2011).

• Merkebruk. Dette handler om deling av tanker 
og meninger om bruk, nytte, pleie, vedlikehold
og tilpasninger (McAlexander, Schouten 
& Koening, 2002).

Kilde: https://www.magma.no/merkebygging-pa-facebook



Tre strategier for merkebygging digitale kanaler

• Strategi for å bygge Merkesamfunn

• Strategi basert på en Merke-forbruker-relasjon

• Strategi for utløse effekter av Viral spredning

Kilde: https://www.magma.no/merkebygging-pa-facebook



Strategi: Etablere Merkesamfunn: 

• Kan beskrives som et fellesskap som er «lidenskapelig» opptatt av et merke. En
bedrift som ønsker å skape et merkesamfunn, er avhengig av at flere
forbrukere har et forhold til bedriftens merkevare, og at disse forbrukerne
finner hverandre.

• Bedriftssider i sosiale medier utvikler seg sjelden til å bli ekte merkesamfunn;

• Sider drives av egeninteresse fremfor interesse for kunder/andre brukere. 

• Dette har en negativ effekt på nettverkets villighet til å delta aktivt i
samfunnet.

• Mange Sider består av deltagere som drives av ytre motivasjon, 

• gir et kunstig og lite bærekraftig aktivitetsnivå som ikke gjenspeiler den 
genuine interessen og forpliktelsen til å bidra som man ser blant deltagere
i ekte merkesamfunn.

Kilde: https://www.magma.no/merkebygging-pa-facebook



Psykologisk 
merkesamfunn

• Kilde: The use of social media for engaging 
stakeholders in sustainability reporting



Strategi: Etablere en Merke–forbruker-relasjoner

• Denne strategien går blant annet ut på å fremstå som
personlig i kommunikasjonen og prøve å få til interaksjon med 
deltagerne i nettverket. 

• En relasjonstilnærming kan være en effektiv
merkestrategi da deltagere i nettverket i større eller
mindre grad har et forhold til merket. 

• Samtaler med forbrukere i sosiale medier en viktig
signaleffekt – det forteller at merket investerer i og bryr
seg om kundene/andre brukkere

• Lykkes virksomheter med å personifisere merket, viser
forskningen at dette bidrar til å skape sterkere relasjoner
med forbrukerne (Hudson mfl., 2015).

Kilde: https://www.magma.no/merkebygging-pa-facebook



Sosialt merkesamfunn

Menneskelige relasjoner og 
gjensidig tillitt som bærende 
prinsipp

• Kilde: Sustainable Corporate Social Media Marketing Based on 
Message Structural Features: Firm Size Plays a Significant Role as a 
Moderator



Strategi: Utløse Viral Spredning

• Kritikk rettet mot de foregående strategiene;  i stor grad 
retter disse seg mot eksisterende brukere. Ignorerer da en
stor gruppe forbrukere som ikke er kunder av et merke i dag, 
og dermed den gruppen der det største vekstpotensialet for 
et merke ligger. 

• Strategi der målet er å skape størst mulig spredning av et 
budskap

• Nettverket engasjerer seg atferdsmessig, deler, 
kommenterer eller trykker på en av de ulike
reaksjonsknappene under innlegget (f.eks. «liker»-
knappen).

Kilde: https://www.magma.no/merkebygging-pa-facebook





En økning i Programmatiske 
reklamekjøp 

• Programmatiske reklamekjøp
innebærer at forbrukere legger 
igjen ulike spor i vår vandring på
nettet. 

• Summen av disse sporene lager 
profiler av oss som igjen selges til
høystbydende annonsør. 

• Dette betyr videre at de fleste
steder vi besøker, eksponeres vi for 
reklame som er spesiallaget for den 
enkelte og dennes interesser. 

• Programmatiske reklamekjøp
innebærer et skifte for annonsørene
som muliggjør at de kan segmentere
helt ned på individnivå og dermed
få mer igjen for reklamekronene
som investeres i å få en prospektiv
kunde til å kjøpe / kjøpe mer / 
kjøpe oftere.



Segmenteringsmuligheter 

https://www.facebook.com/business/ads/ad-targeting

• Kilde, https://www.magma.no/programmatiske-reklamekjop



Kilde: https://www.bi.no/bizreview/artikler/to-digitale-reklamefeller/

Den første usikkerheten er i hvilken grad 

de digitale sporene gir en god nok 

pekepinn (prediksjon) på forbrukers 

behov for produkter og hennes 

mottagelighet for reklame.

Den andre usikkerheten er om 

eksponering i digitale kanaler skaper 

den nødvendige oppmerksomhet som 

kreves for at reklamen skal ha effekt.

Samspill av kanaler gir best effekt



Takk for at du hørte på ☺


