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Hvilken funksjon har markedsføring?

Stø
tteaktiviteter

Primæraktiviteter
(Porter, 1996)
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Hva er markedsføring?

Markedsførerens hovedoppgave er å utvikle, 

promotere og levere varer og tjenester til en 

kundegruppe, enten disse er forbrukere, 

næringsliv, offentlig forvaltning, eller liknende.

Sentralt i markedsføring står begrepene 

bytte og transaksjoner
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Bytter og transaksjoner

• Byttet er kjernefunksjonen i markedsføring, og for at et bytte skal finne sted må disse fem forhold 
være til stede:

• Bytter finner sted mellom minst to parter

• Hver part har noe som er verdifullt for den andre

• Hver part har evnen til å kommunisere og levere

• Hver part står fritt til å akseptere eller avslå tilbudet om bytte

• Hver part tror det er hensiktsmessig og fordelaktig å gjøre en avtale med den annen part

• Transaksjoner

• Å gjennomføre et bytte, eller en byttehandel, er en prosess som vanligvis tilfører begge 
partene noe verdifullt. 
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Bedrift Marked

Produkt

Pris

•Forbrukermarked
•Bedriftsmarked
•Institusjons marked
•Offentlig marked
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Kjernebegreper i markedsføring

• Behov, ønsker og etterspørsel
• Behov er en følt mangel mennesker søker å tilfredsstille, eks. behov for mat.

• Fem behov: Uttalte, reelle, ikke-uttalte, glede og hemmelige behov

• Ønsker er ofte betraktet som en konkretisering av behovet.
• Forbrukeren har behov for kommunikasjon, og ønsker en mobiltelefon

• Etterspørsel oppstår når et ønske om et konkret produkt følges av en villighet til å 
betale for produktet.

• Segmentering, målgrupper og posisjonering
• Det er umulig å gjøre alle til lags. Man må velge hvem man vil selge produktet vårt til 

og hvordan.
• Dele inn forbrukerne i grupper (segmentere)
• Velge ut noen av disse gruppene (målgrupper)
• Utvikle tilbud til disse gruppene som vil etterspørres (posisjonere)
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De 4 P´er

13.02.2018

Markeds
mix

Målgruppe

Produkt
Varianter
Egenskaper
Design
Pakning
Merke
Størrelse
Etc.

Pris
Prisliste
Rabatter
Betaling
Etc.

Promotering
Reklame
Personlig salg
PR
SP
Etc.

Plass
Kanal
Dekning
Sortiment
Lokalisering
Inventer
Transpost
Etc.
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Mål for emnet

I dette emnet lærer du hvordan kunder skapes og betjenes. Hva 
kunden ønsker, utforming av produkter og tjenester tilpasset dette, og 
kommunikasjon om det som tilbys til kunder og andre interessenter -
samt hvordan forholde seg til kortsiktig og langsiktig lønnsomhet i 
markeder. Spesiell oppmerksomhet er viet informasjonsøkonomi -
hvordan kjøp og salg av informasjonsvarer - som data og programvare -
skiller seg fra fysiske varer og tjenester, samt hvordan bedriften kan 
styre forholdet mellom produktutvikling og markedsføring ved å 
tilpasse kundekrav og teknologiske muligheter i en dialog.
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Hva lærer du?

• har du kjennskap til markedsføring som fag og utgangspunkt for 
produktutvikling

• har du kunnskap om markedsplaner og hvordan de bygges

• har du kunnskap om lønnsomhetsanalyser, markedsundersøkelser og 
ulike former for segmentering

• har du kunnskap om prissetting og markedsmodeller for 
informasjonsprodukter

• kan du vurdere tekniske muligheter ut fra et markedsperspektiv
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Pensum
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Obligatoriske oppgaver

• 2 obligatoriske oppgaver innledningsvis i emnet.

• For å kunne fremstille seg til eksamen må alle obligatoriske oppgaver i 
emnet være godkjent.

13.02.2018 12



Eksamen

• Prosjektoppgaven skal gjøres i grupper som består av 2-3 studenter 
og teller 60 % av sluttkarakteren.

• 4 timers avsluttende individuell eksamen som teller 40 % av 
sluttkarakteren. Begge deler må være bestått samme semester.
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Fremdriftsplan
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Definisjon av høyteknologi

• Teknologi: hvordan mennesker 
bruker verktøy og kunnskap for å 
løse problemer.

• Høyteknologi: “Cutting edge” 
eller avansert teknologi.

• Innovasjon: introduksjon av noe 
nytt – for kunde eller produkt –
for å løse problemer.
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Markeds	
usikkerhet	

Teknologi	

usikkerhet	

Konkurransmessig
usikkerhet	

Markedsføring	av	
høy-teknologi	og	

innovasjon	

Kjennetegn på høyteknologi omgivelser

Mohr, Sengupta & Slater, 2013
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Andre kjennetegn på høyteknologimarkedet

• Enhetskostnader: Kostnaden ved å produsere en enhet er relativ høy i 
forhold til reproduksjon
• f. eks: utvikling vs. reproduksjon av programvare

• Etterspørselssiden: Verdien av produktet øker i takt med antall som 
adopterer produktet
• også kalt ekstern virkning eller ”bandwagon” effekten

• f. eks: betalingsløsningen VIPPS

• Implikasjoner: produkter blir gjerne gitt bort gratis i introduksjonsfasen
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• Problemer med bytteprosessen: Oppstår fordi det er vanskelig å sette 
verdi på kunnskapen som er knyttet til teknologien
• f. eks: hvor mye skal man ta betalt for lisensrettighetene til en 

avfallsreduserende mikrobe? 

• Ekstern virkning av kunnskapstilegnelse: Kunnskap tilegnet på ett 
område kan få effekt for utvikling av teknologi på et annet område
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Ulike typer av innovasjoner
 

Inkrementell	 Gjennombrudd	

	

Forlengelse	av	eksisterende	produkt	
eller	prosess	
	
Produktets	karakteristikk	er	vel		
definert	

	
Lavkost	produkt	gir	konkurranse	
fortrinn	

	
Utvikling	skjer	ofte	med	utgangspunkt	
i	respons	fra	markedet	
	
"Kundeside"	marked	
	
Kunde	”pull”	

	

Ny	teknologi	skaper	nye	markeder	
	
FoU	oppfinnelser	i	laboratoriet	
	
Overlegen	funksjonell	ytelse	i		

Forhold	til	”gammel”	teknologi	
	
Spesifikke	markedsmuligheter	eller	

	
"Leverandør	side"	marked	
	
Teknologi	”push”	

 Mohr, Sengupta & Slater, 2013
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Hvor oppstår innovasjonen?

Leverandør Bilfabrikanter Bilforhandler Kunder

-råmateriale
-komponenter

-produksjonsutstyr

-service

-forbrukere

-bedrifter



Hvilke konsekvenser får dette?

Typen markedsføringsstrategi er betinget til typen 
teknologien

 

 

	
	

Markedsførings-	
strategi	

	

	

	 	 	 	
	

Suksess	for	ny	
teknologi	

	 	 	 	 	
	 	 	

Typer	av	teknologi	
-Gjennombrudd	
-Inkrementell			

	

	 	

 

 

Mohr, Sengupta & Slater, 2013
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Beslutningsrammeverk for markedsføring av 
høyteknologi

 

          Markedsføring – 4P´er (Kap. 8-12) 
 

 

 

  

Høyteknologibedrift 

Strategisk	planleggingsprosess	(kap.	2)	

-	Kjernekompetanse	

Organisatoriske	faktorer	(kap.	3)	

-	Core	rigiditines	

Markedsorientering	(kap.	4)	

-	Kryssfunksjonelle	team	

-	F&U-Markedsinteraksjon	

Relasjoner	og	allianser	(kap.	5)	

-	Customer	Relationship	Marketing 

  

Kunder	

Kundeforståelse	(kap.	6,	7)	

-	Forskning	på	høyteknologi	

-	Prognoser	

-	Kunders	beslutningstagning	

-	Adopsjon	og	spredning	av	innovasjon	

-	Segmentering,	målgruppevalg	og	
posisjonering	

 

	
Sosiale,	etiske	og	lovmessige	hensyn	(kap.	13)	

 

} 
Mohr, Sengupta & Slater, 2013
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Til neste gang:

• Les kapittel 1 (en gang til) og kapittel 2 og 3

• Vi ser på obligatorisk oppgave I

• Vi sees!

13.02.2018 23


