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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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Hva er markedsundersøkelser?

..systematisk innhenting, 
registrering og analyse av data i 
tilknytning til markedsføring av 
varer og tjenester...

American Marketing Association
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Survey
Konsepttesting
Conjoint analyse
Focusgruppe Customer Visits

Innfølende desing
Innovatører

Quality Function Deployment
Prototyp testing

Markedsintuisjon

Inkrementell innovasjon
(kundebehovet er kjent)

Gjennombruddsinnovasjon
(tekniske løsninger går forut for kundebehov)

Kunde drevet innovasjon

Biomimicry



Det blir ikke tid til å gå gjennom 
alle metodene – men la oss se på 

noen utvalgte!
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Konsepttesting

• En teknikk for å få frem kundetilbakemelding på et produkt i tidlig 
stadium.

• Tilbakemeldingene fra kundene brukes til å avgjøre hvilke konsepter 
som skal videreutvikles.

• Verktøy: SurveyMonkey
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https://no.surveymonkey.com/mp/concept-testing/


3 trinn i konsepttesting

1. Utvikle ulike produktkonsept/ideer

2. Del produktkonseptene med et utvalg av potensielle kunder
• Nøkkelattributter og nytte beskrives på et overordnet nivå.

• Potensielle kunder rangerer produktkonseptene ut fra ønske om å prøve eller 
oppfattet verdi.

3. Redusere produktkonseptene til et utvalg som er realistisk å bringe 
videre i produktutviklingen.
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Conjoint analyse

• En type survey som gjør det mulig å statistisk predikere den optimale 
kombinasjonen av produktattributter.

• For eksempel den optimale kombinasjonen av pris, kvalitet, miljø og sikkerhet.

• Verktøy: Conjoint Online

• 2 trinn i conjoint analyse

1. Design kombinasjoner av attributter
2. Presenterer produkt profil med ulik attributt kombinasjoner for potensielle kunder
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https://conjoint.online/


What Influences Consumers’ 
Interaction with Internet of Things 

Technology in the Retail Grocery Choice 
Situation? 

Asle Fagerstrøm

Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology, Oslo, Norway

Arcada University of Applied Sciences, Helsinki, Finland

Niklas Eriksson

Arcada University of Applied Sciences, Helsinki, Finland

Valdimar Sigurdsson

Reykjavik University, Reykjavik, Iceland 

18.02.2018 9



• There are studies regarding IoT architecture, security, and privacy 
(Gao & Bai, 2014), but only a few of them deal with IoT from a 
customer perspective (Balaji & Roy, 2016).

• Moreover, the real-time characteristics that IoT can offer customers in 
the choice situation is not investigated. 

• Real-time information can, for example, be expiry-date-based on 
sensor related data in the value chain (e.g., storage temperature, 
shelf life, transportation). 

• Understanding the value characteristics of real-time information in a 
customer retail grocery setting would, therefore, be of great interest 
to both researchers and practitioners.
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Aim of the Study

To expand understanding of how IoT can create value for customers’ in 
the retail grocery choice situation. 
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Method

• Participants. The sample for the study comprised 92 participants.

• Apparatus. Stimulus cards that were used in the study were made 
with Adobe Photoshop™, PhotoScape™, and Microsoft Paint™. The 
study was introduced by using a Microsoft PowerPoint™ presentation 
together with a questionnaire.
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• Procedure. The following scenario was designed:

• Assume that you are going to have a barbecue party with your friends. 

• Everybody should contribute, and you have been given the task to do some of the 
grocery shopping. 

• In your shopping chart you have charcoal, new potatoes, crème fresh, dill, barbecue 
spices, and fresh salmon.

• You are now in the grocery store and you are using the store´s smartphone app. 

• On your smartphone screen, you can see the products you already have in your 
shopping chart. 

• You are now in the selection process of fresh salmon and the app gives you 
information regarding your purchase.
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• Design. Since conjoint studies can be used in the evaluation of actual 
stimulus objects synthesized according to type of factorial design 
(Green & DeSarbo 1978), we utilized modified screenshots using a 
fractional factorial design. 



Independent Variables
Variables Static information Real time Information

Price Fixed price: EUR 25 per. kg. Real-time price: EUR 25 per. kg.
Price based on a national index that is updated every 
second hour.

Expiry date Expiry: 5 days – Find out more Real-time expiry: 5 days – Find out more
Keep-it technology gives a real-time expiry based on 
catch day and storage conditions.

Ratings This is a quality product  – Find out more A national customer experience index show that users 
give this product 4.7/5 stars related to quality  – Find 
out more

Offer Todays’ offer: Toothpaste 30% off – Find out more Your offer: Based on selected products in your 
shopping cart we give you 30% off on all “Barbecue 
Spices” – Find out more



Potatoes, Dill, Crème Fresh, Charcoal

Real-time price: EUR 25 per. kg.
Price based on a national index that is 
updated every second hour.

Expiry: 5 days – Find out more

This is a quality product  – Find out more

Your offer: Based on selected products in 
your shopping cart we give you 30% off 
on all “Barbecue Spices” – Find out more

What you already 
have in your 
shopping chart

Information 
given on the 
smartphone 
screen



Dependent Variables

Tendency to interact with 
the smartphone app

Likelihood to buy based on 
information from the 
smartphone app



Results
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Approach Avoidance Choice

(Pearson’s r = 0.962, p = 0.000) (Pearson’s r = 0.915, p = 0.000) (Pearson’s r = 0.948, p = 0.000)



Innfølende design (Empathic Design)

Fordi brukerne ikke har mulighet til å beskrive sine behov er denne 
teknikken fokusert på å observere kundenes atferd, for så å danne et 
bilde av brukermiljøet.

• Informasjon som avdekkes: 
• Hvilke situasjoner utløser bruk av produktet

• Ubevisste behov og ønsker

• Avdekke nye bruksområder  

• Individuell tilpasning 

• Uidentifiserte produkttatributter
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5 Trinn i innfølende design (empathic design)

1.  Observasjon 
Hvem skal observeres? 

Hvem skal foreta observasjonene?  

Hvilken atferd skal observeres?  

2.  Innsamling av data
Mindre fokus på ord og tekst; mer på det visuelle, det som kan høres og andre 
sensoriske hint 

Ved hjelp av foto etc. 
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3.  Refleksjon og analyser
Identifiser alle kundenes mulige problemer og løsninger

4.  Brainstorming med fokus på løsninger
Omform observasjoner til ideer

5.  Utarbeidelse av foreløpig løsning 
Løselig presentasjon og simulering av ideer



Studier av innovatørene

• Noen kunder erkjenner behov og ønsker før majoriteten av markedet. 

• Innovatørenes behov og ønsker er ofte mer ekstrem enn den vanlige 
kundens behov og ønsker

• De er svært interessert i å få løst problemet

• De har ofte selv løsninger på problemer de står overfor
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4 trinn i bruk av innovatører i markedsanalyser

1.  Identifisere viktige trender

• Via vanlige studier av omgivelsene

2.  Identifiser og foreta intervju av innovatørene

• Personlig kontakt med kunder, undersøkelser, bygg opp nettverk med eksperter, 
innfølende design

• Respekter at noe informasjon kan være sensitiv

3.  Utvikling av gjennombruddsproduktet

• Etabler en workshop for eksperter og innovatører

4.  Vurder i hvilken grad innovatørenes behov og ønsker står i forhold til den vanlige kunde 

• Gjennomfør markedsanalyser fra den vanlige kunde
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Prognoser – hva og hvorfor?

• Prognosemetoder vil si metoder for å 
forhåndsberegne hva som vil skje

• Hensikten med prognoser er å redusere 
usikkerheten og risikoen for gale 
beslutninger
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Prognoser av kundenes etterspørsel relatert til 
høyteknologi

• “Who the hell wants to hear actors talk?” 
• Harry M. Warner (1927) reacting to addition of audio technology to silent 

movies

“  “Television won’t be able to hold on to any market it captures after 
the first six months.  People will soon get tired of staring at a plywood 
box every night.”  
• Darryl Zanuck, 20th Century Fox Films, 1946

• “There is little reason for any individual to have a computer in their 
home.”  
• Ken Olsen, president and founder of the DEC Corporation,1977
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Kvalitative prognose metoder

• Delphi metoden
• Baserer seg på ekspertpanel

• Analogimetoden
• Baserer seg på lignende produkt 

• Fremskyndning av informasjon (SCENARIO-metoden)
• Bruk av virtuelle prototyper for å få tilbakemelding fra kundene
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Risiko ved bruk av prognosemetoder

• Mangler historiske data

• Vanskelig for kundene å identifisere preferanser 

• De overentusiastiske kundene kan “blåse” opp forventningene til 
prosjektet 

• Konkurranse fra kommende teknologi 

• Unngå å forveksle tilliten til prognosen med kvaliteten på 
informasjonen
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Til neste gang:

• La oss se på obligatorisk oppgave 2

• Vi ser på kapittel 7  - Høyteknologikunder

• Vi sees!
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