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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 et produkt?

Et produkt er alt som kan 

tilbys til markedet, og som 

dekker (legale) behov og 

tillegges verdi, slik at det 

oppstår et akseptabelt 

forhold mellom innsats 

(ofte penger) og resultat 

(hva produktet eller 

tjenesten gjør)
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Produktets livsløp (PLS)

Tid

Produkt-
utvikling

Introduksjon

Fortjeneste

Omsetning

Vekst Modning/meting Tilbakegang
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Strategier i introduksjonsstadiet

Hurtig
skumming

Langsom
skumming

Langsom
innarbeidelse

Hurtig
innarbeidelse

Stor Liten

Høy

Lav

Pris

Markedsbearbeiding
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Strategier i vekststadiet

• Bedriften forbedrer produktkvaliteten og kommer med nye produktdetaljer og -
egenskaper.

• Bedriften kommer med nye modeller og flankeprodukter.

• Den går inn i nye markedssegmenter.

• Den finner nye distribusjonskanaler.

• Noe av den reklamen som har til formål å skape oppmerksomhet om produktet, 
erstattes av reklame som skal overbevise potensielle kunder og få dem til å kjøpe.

• Prisen settes ned for å få mer prisfølsomme kunder til å kjøpe.
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Strategier i modning/metningsstadiet

• Markedsendring

• Produktendring

• Endring i markedsmix (de 4Per)
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Strategier i tilbakegangsstadiet

• Investere mer (for å styrke konkurranseevnen og bli markedsleder).

• Holde investeringsnivået uendret til usikkerheten i bransjen er 
avklart.

• Redusere investeringsnivået selektivt ved å kvitte seg med 
ulønnsomme kundegrupper, samtidig som man satser mer i lukrative 
nisjer.

• Høste for å oppnå en rask fortjeneste.

• Avvikle engasjementet raskt ved å selge unna anlegg og utstyr til så 
fordelaktige priser som mulig.
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Livsløpet for høyteknologiprodukter

 

Y
te

ls
e 

Tid 

Begrensninger for teknologien 
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Teknologikart

 

  
 

1 
 

Teknologi identifisering 

 

  

     
 

  

 

4 
 

Kontinuerlig produktledelse   

2 

Beslutning vedrørende 

kompetanse og produkt 

utvidelse (lage, kjøpe eller 

partnerskap) 

     
 

  

   

3 

Beslutninger knyttet til 

kommersialiseringen 

(lisens versus full 

kommersialisering) 

 

  

 



1.  Teknologi identifisering

• Relative konkurransefortrinn:
• Produkt

• Som for eksempel produkt attributter ingen andre konkurrenter besitter

• Prosess  

• Som for eksempel gode produksjonsprosesser
• Ledelsesprosesser

• Som for eksempel kunnskapsledelse
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2.  Beslutninger vedrørende behov for ny kompetanse 
eller produkt

• Trenger bedriften ny kompetanse eller produkter for å lansere sine 
tilbud?  
• Lage vs. kjøpe beslutninger

• Intern utvikling

• Ekstern anskaffelse 

• Partnerskap
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3. Beslutninger knyttet til kommersialiseringen

• Tiltak som settes i verk må ta hensyn til den nytte som tilføres 
produktet i forhold til prisen kundene må betale for å få produktet
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4.  Kontinuerlig produktledelse

• Beslutninger vedrørende plattform

• Når avslutte et produktutviklingsprosjekt?

• Beskyttelse av intellektuell eiendom
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Fysiske produkter og/eller tjenester......?

Rent
fysisk

produkt

Et fysisk produkt
med tillegg av

tjeneste

En sentral tjeneste-
ytelse sammen med

perifere varer og 
tjenester

En ren 
tjeneste-

ytelse



Særtrekk ved tjenester.....

• Et immaterielt produkt

• Et integrert tilbud

• Et variabelt tilbud

• Et forgjengelig produkt
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Utvikling av tjenester: 
Koblingspunktet mellom teknologi og tjenester



Rute 1: høyteknologiprodukt

• Utvide produktet med tilhørende 
tjenester

• Generere fortjeneste ved å tilby tjenester 
etter kjøp

• Inngå kontrakter knyttet til opplæring, 
reparasjon og vedlikehold

• Har bedriften tilstrekkelig kompetanse for 
å levere tjenesten?



• Forskning, IT konsulent, service providers

• Hvordan kan vi levere skreddersydde tjenester?
• Utvikle en plattform for standardiserte tjenester.

• Er personell i stand til å levere en god tjeneste til 
kundene?

• Hvordan kan vi utvikle troverdighet knyttet til den 
underliggende teknologien?

• I hvilken grad satses det på utvikling og vedlikehold av 
tjenesteleverandørenes kompetanse og ferdigheter?

Rute 2: kun tjeneste



Rute 3: kun produkt

• Bruk teknologi til å:

• Forbedre kundeservice

• Selvbetjening

• Forbedre leveransekjeden

• Holde tritt med forretningspraksis



Rute 4: kun tjeneste

• Automatisert arbeidskraftintensive 
operasjoner

Eksempel:

1. DNA testing

2. Nettbank



Til neste gang:

• Vi sees igjen tirsdag 20. mars.

• Enjoy!
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