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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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Bedriftsfilosofiske retninger

•Produksjonsorientering

•Produktorientering

• Salgsorientering

•Markedsorientering
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Markedsorientering

Samle, spre, dele og bruke informasjon fra markedet (kunder, 
konkurrenter, samarbeidspartnere, teknologi, etc.) for å ta beslutninger 
som leder til høy kundeverdi.

Mohr, Sengupta & Slater, 2013
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Spørsmål: ”Samler din bedrift inn informasjon om grad av vellykkethet av gjennomførte 
IT-prosjekter?”

Frekvenstabell (n=155)

Ja – internt i eget utviklingsmiljø 58,7 %

Ja – fra kontaktpersoner hos 

oppdragsgiver/kunde

34,8 %

Ja – fra ledelsen hos 

opdragsgiver/kunde

25,8 %

Ja – fra brukere hos 

oppdragsgiver/kunde

26,5 %

Nei 19,4 %

Fagerstrøm, Bygstad & Østensen, 2003
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Ulike dimensjoner av markedsorientering

 

1 Innsamling av informasjon 

  -Om kundene 

  -Om konkurrentene 

  -Om markedstrender 

     

        

  2 Spredning av 

markedsinformasjon i 

bedriften 

   

        

    3 Ta beslutninger basert 

på den innsamlede 

markedsinformasjonen 

 

        

      4 Iverksette 

beslutninger som 

er fattet 

 

Mohr, Sengupta & Slater, 2013
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Kunnskapsledelse

• Proaktiv ledelse av bedriftens 
kunnskapsbase for bedre å kunne dele 
og bruke informasjon.

• Krever bevisste holdninger for å 
overkomme de naturlige hindringer 
som eksisterer mellom funksjoner og 
divisjoner.

Mohr, Sengupta & Slater, 2013
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Barrierer knyttet til det å være en 
markedsorientert bedrift

• Det er vanskelig å overbevise de ansatte i utviklingsmiljøet til å dele 
informasjon da denne ofte er knyttet til den enkeltes posisjon i 
organisasjonen.

• Organisasjonen har en rigid struktur som snarere hemmer enn 
fremmer informasjonsutveksling mellom ulike avdelinger.

• De ansatte i utviklingsmiljøet er mer opptatt av teknologiens 
fortreffelighet enn markedets behov (”marketing myopia”).

13.02.2018 9



Farer ved å være markedsorientert bedrift

• Å lytte for mye til kundene kan hindre innovasjon

• Kunder kan være unøyaktige både med hensyn til å forherlige og forkaste ny 
teknologi.
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Hvordan overvinne hindringene?

• Ikke fokuser på hva kundene SIER; fokuser på hva de GJØR.

• Sørg for at det er samsvar mellom kundenes tilbakemelding og typen 
innovasjon: 

• Inkrementell innovasjon:  
• Kundenes tilbakemelding er uvurderlig og nyttig.

• Gjennombruddsteknologi:  
• Kundene er mentalt fastlåst i eksisterende løsninger, og nytten av informasjonen kan 

være begrenset. 
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Hvordan overvinne hindringene? 
(fortsettelse)

• Fokuser på fremtidige kunder (og ikke bare eksisterende)

• Kjemp for nye ideer 

• Arbeid i tverrfaglige team
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Kryss-funksjonell interaksjon

• Effektive beslutninger innen markedsføring er avhengig av interaksjon 
med:

• Personell i andre avdelinger (F&U, produksjon, logistikk, finans, etc.).

• Eksterne interessenter (partnere, kunder, forhandlere, etc.).
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Hva avgjør effektiviteten i kryss-funksjonelle 
team?

 

 

Deling av 

informasjon 

Mellomleder 

kontroll 

Fokus på 

kvalitet 

 

Innovasjon 

Produktkvalitet 

Team 

identitet 

Oppmuntre til å 

ta risiko 

Kunde-

påvirkning 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

Mohr, Sengupta & Slater, 2013
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Teamarbeid i produktutvikling

Hva avgjør effektiviteten i team?

1. Kommunikasjon

2. Teamets orientering

3. Belønningssystemet
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• Kommunikasjon, teamet må:

• Samarbeide og konkurrere samtidig

• Være godt forbedret

• Redusere språkbarriere

• Løse konflikter på en konstruktiv måte
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• Team orientering

• Ledere med et klare verdier

• Tillit til andre team medlemmer

• Belønningssystem som fremmer teamets 
prestasjon (ikke bare individuelle)
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• Belønningssystem

• Belønn teamet som en gruppe

• Belønn individuell team medlemmer
• Prosess

• Output 
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F&U – Markedsføring interaksjon

• Kryss funksjonell F&U og Markedsføring samarbeid er spesielt viktig i 
høyteknologi bedrifter – er assosiert med vellykket produktlansering

• Det er behov for F&U – Markedsførings integrering når:

• Innovasjonen er kompleks

• Omgivelsene er usikre (konkurrenter, distribusjonsnettverk, myndigheter, 
lover og regler, trender, etc.).

• Produktutviklingen er i tidlig usikker fase.
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• Rivalisering mellom F&U og Markedsføring
• Hindrer informasjonsflyt

• Bidrar til feil

• Roller:
• Markedsførere bringer kundens stemme inn i utviklingsprosessen

• F&U bringer kunnskap om hva som er teknisk mulig å få til

• Begge må delta i kundemøter, etc.
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F&U og Markedsførere har ofte ulike 
orienteringer

F&U Markedsføring

Tidsperspektiv Lang Kort

Preferanser i prosjektet Gjennombrudd Inkrementell

Toleranse for usikkerhet Lav Høy

Struktur på avdelingen Uformell Moderat formell

Byråkrati Lav Moderat

Orientering overfor andre Åpen overfor andre Åpen overfor andre

Loyalitet Profesjon Bedrift

Profesjonell orientering Forskningsfelt Marked
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Hvordan oppnå god interaksjon mellom
F&U og Markedsføring

• Formalisering: Spesifisere markedsførernes rolle i 
produktutviklingsprosessen.

• Uformelle virkemidler: 
• Etablere gjensidig avhengighetsforhold

• Samarbeid

• Kommunikasjon

• Konstruktiv konflikthåndtering
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Til neste gang:

• Vi ser på kapittel 5  - Partnerskap, allianser og kunderelasjoner

• Vi sees!
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