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Forventningsavklaring og mål

Du skal kunne drøfte og definere begrepet 
"innhold" i et større perspektiv

Du skal vite hva slags grunnarbeider du må 
gjøre før du begynner å bygge

Du skal ha et klart bilde av forskjellene på en 
Kjøpsreise og en Kundereise

Du får et kartleggingsverktøy for å identifisere 
ulike typer innhold du kan jobbe med

Du blir forhåpentligvis inspirert til å finne nye 
innholdsformater

Du har en vag oppfatning av hvordan du kan 
benytte adferdspsykologi i ditt arbeid



La oss definere «innhold»



Innholdets formål er å 
føre til en endring i 
adferd eller å utøve en 
påvirkning på 
mottakeren som 
deretter handler i en 
ønsket retning. For 
innholdsmarkedsføring 
er formålet å påvirke til 
fordel for våre varer og 
tjenester



Hva er «innhold» i den sammenhengen vi ofte bruker det

Et fellesbegrep på tekst, lyd, bilde og video

Konstruert innhold som skiller seg fra prosa og nyhetssjangeren. I stor grad hjelpende innhold når vi 
snakker om inbound-metodikk. 

Innhold skal ha et formål – et budskap

I publisering, kunst og kommunikasjon er innhold den informasjonen og de opplevelsene som er rettet 
mot en sluttbruker eller et publikum. Innhold er "noe som skal uttrykkes gjennom et eller annet 
medium, som tale, skriving eller hvilken som helst av forskjellige kunstarter».



Skrivetrekanten (pensum i 10. klasse)

Innhold

Form Format

Semantikk: Handler om betydningen 
eller meningsinnholdet i ord eller 
setninger

Pragmatikk: 
Handler om bruk 
og tolkning av 
språk i samspill og 
kommunikasjon 
med andre, altså 
språkets sosiale 
funksjon

Fonlogi, 
Morfologi 
Syntaks: Handler 
om hvordan 
språket er 
bygget opp, 
grammatiske 
prinsipper og 
uttale



• Innhold: En mann og 
en kvinne som står ved 
siden av hverandre.

• Form: Stilisert silhuett i 
hvitt på svart bakgrunn 
viser at dette ikke er en 
gjengivelse av en 
bestemt mann eller 
kvinne, men en hvilken 
som helst mann eller 
kvinne.

• Budskapet: Dette er et 
toalett for både menn 
og kvinner.



«Vi har alle postet innhold uten formål. Kanskje har du 
postet et innlegg bare for å poste noe? Eller kanskje du 
har hatt så mye på hjertet at innholdet ikke har hatt 
verken mål eller mening?

Det er kanskje vanskelig å se poenget med å ha et formål 
med alt innhold. Jeg mener likevel at det vil være en stor 
fordel å ha det i fokus.»

Norsk anonymisert influenser





Christine «Tekstdoktoren» Calverts 10 tips for godt innhold
1. Klarspråk og klar kommunikasjon blir mer og mer viktig.

Vi har dårlig tid, og det er avgjørende at vi forstår hva en 
tekst handler om og hva vi skal gjøre. Det er aller viktigst i 
det offentlige, men alle som ønsker å nå frem, bør ha 
dette i bakhodet.

2. Vi må ha en troverdig stil og stemme i alt vi gjør.
Da er det lettere å kjenne igjen en person, en merkevare, 
en bedrift eller et parti når vi er på nettet.

3. Vi må kjenne til målgruppens språk.
Det er ikke noe vits i å bruke ord som flanere og geskjeft 
for en ung målgruppe. På samme måte er det liten vits i å 
skrive «chille» og «beefe» for en eldre målgruppe.

4. Vi setter pris på det som er annerledes og 
overraskende.
Jeg glemmer aldri da Vinmonopolet svarte på rim til en 
som hadde skrevet et dikt til dem på Twitter. Dette 
punktet er nært beslektet med neste punkt.

5. Vi setter pris på personlighet.
Også offentlige institusjoner kan være morsomme og lite 
selvhøytidelige, så lenge det er relevant.

6. Kundene er dine helter. 
Hvilke historier kan de fortelle? Brukergenerert innhold er 
fortsatt viktig. Gi folk som deler gode historier om 
merkevaren din, en tommel opp.

7. Video er knall, spesielt hvis du skal forklare hvordan noen 
skal gjøre noe.
Tekst dem hvis du kan – svært mange ser videoer uten lyd.

8. Chatbots blir bedre og bedre.
Tenk gjennom hvilke spørsmål kundene dine lurer på. Folka 
på kundeservice sitter med mye kunnskap som kan høstes. Ta 
dem gjerne med i en prosjektgruppe når du jobber med 
chatbotens budskaper.

9. Tenk annerledes på hvordan du bygger merkevare i 
forskjellige kanaler.
Annonser kan fort bli oversett, men særlig yngre mennesker 
legger merke til om en merkevare er med i en diskusjon på 
f.eks. Reddit.

10. Husk til slutt at dialog er gull.
Dette virker kanskje som en selvfølgelig, men jeg ser stadig 
vekk merkevarer som synder mot dette. Både positive og 
negative tilbakemeldinger er verdifulle, og de skal du sette 
pris på.



BYGGVERKET I EN INNHOLDSSTRATEGI



Atle Avdelingsleder
Mann, 53 år

Utvidet målgruppe: 45-60 år

Story: Hvem er denne personen? 
Atle er gift med Anita og har voksne barn som har flyttet ut. Han liker film og engelsk fotball, og favorittlaget er Liverpool. Atle er snill men vet 
også hvordan han vil ha det. Han har utdanning på videregående nivå og noen tilleggskurs. Har førerkort i alle klasser. Er tidligere tillitsvalgt. 
Atle har jobbet seg opp og har gått gradene i selskapet. Han jobber en god del overtid grunnet stor arbeidsmengde. Han kjenner bransjen 
veldig godt og har et stort kontaktnett. Han er opptatt av å levere på det han blir bedt om, og bruker lite energi på kreative eller alternative 
løsninger. Lite endringsvillig: «skal vi bruke tid på dette»? Opptatt av hvordan endringer påvirker de ansatte og deres arbeidshverdag. 
Atle må overbevises om at han og de ansatte får verdi fra et nytt system – at det ikke er en måte for ledelsen til å overvåke de ansatte. Atle 
løser planlegging i excel idag. Han er god på produksjonsplanlegging, men ikke like flink på bemanningsplanlegging. 
Atle er på Facebook. Leser VG og lokalavisen på nett. Fagportaler for bransjen. Atle drar gjerne på konferanse. 

Om Atle

Hvordan ville de beskrevet seg 
selv og sin rolle? Anser at 
rollen er viktig for selskapet

Senioritet? Mellomleder

Budsjettansvar/fullmakter?
Må forankre systemkjøp hos 
økonomisjef/ledergruppe

Hva er personaen opptatt av i 
fht tematikken
- Viktigste målet i jobben til 

Atle er å ha så få  
driftsforstyrrelser som 
mulig. 
Arbeidsplanleggingen må 
være så smertefri som 
mulig og samtidig sørge for 
at de ansatte er fornøyd. 

- Største utfordringen hans er 
å få gjennomslag for 
investeringsønsker

Varianter av persona

Variant 1: 
Driftsleder

Variant 2: 
Formann

Atle setter pris på:

• Rettferdig fordeling av 
overtid

• Å enkelt få oversikt over 
tilgjengelig kompetanse 

• Minimering av tiden 
brukt på adminstrasjon

Kjøpsutløsende faktorer:

• Vise at det er enkelt å legge 
arbeidsplaner som blir 
rettferdige

• Kompetansebase som 
forenkler arbeidsplanlegging 

• Effektivisering av planlegging 
og rapportering

Ting som kan forhindre et 
kjøp:

• Kompleksitet 
sammenlignet med 
excel

• Vil ha mobilløsning, 
sitter ikke foran PC

• Får ikke gjennomslag 
hos økonomisjefen



MarkedsPartners tilnærming til søkemotoroptimalisering (SEO) 

TEKNISK SEO

Sikre at søkemotorer får
tilgang til og kan

indeksere nettsiden din 
ved å etablere god 
teknisk struktur og
nettsidearkitektur.

ON-PAGE SEO

Optimalisering av 
innhold på nettsiden, for 
eksempel ved å bruke

nøkkel- og søkeord
som målgruppen

benytter når de søker
etter informasjon i

søkemotorer.

OFF-PAGE SEO

Alle aktiviteter utenfor
egen nettside som

positivt påvirker dine 
posisjoner i

søkemotorer, for 
eksempel lenker fra

andre nettsider. 

BRUKER-
INTERAKSJON

Optimalisering av 
nettsiden i henhold til

brukeratferd. 
Brukeratferd gir Google 
nyttig informasjon om 

nettsiden oppleves
relevant av brukerne.



Hva skal til for å rangere høyt i Google SERP?1

1SEMrush: «Ranking Factors: SEMrush Study 2.0». Analyse av 600 000 søkeord og de første 100 SERP-posisjonene for hvert søkeord, i tillegg til analyser av on-page SEO-faktorer, 
backlink-profiler and trafikkdata. 

Off-page SEO

On-page SEO

Brukerinteraksjon

Teknisk SEO



Hva skal du egentlig kommunisere?





Eksempler på kundereiser – sett utenfra

Oppdage et produkt, og 
deretter kjøpe det

Kjøpe et tilbehør til et 
produkt jeg allerede har

Klage

Et rørleggeroppdrag fra 
bestilling via gjennomføring 

til overlevert dokumentasjon

Lure på noe, og få svar/
finne løsning

Fornye et abonnement

Bestille en flybillett Søke etter informasjon

Avslutte et kundeforholdBruke et produkt eller en 
tjeneste

Et hotellopphold fra bestilling 
til ferdig gjennomført

Levere en bil på service



Kjøpsreise vs. Kundereise vs. Kundereiser

KundeoppfølgingKundeserviceLeveranse og brukSalgMarkedsføring

Kjøpsreise

Kundereise

En kjøpsreise er over når kjøpet er gjort. Den handler derfor om prosessene markedsføring og salg.

En kundereise varer mye lenger enn en kjøpsreise. Den varer så lenge kunden bruker det han/hun har kjøpt.

Det er mer fornuftig å snakke om kundereiser enn om kundereisen fordi et kundeforhold består av en mengde situasjoner 
hvor kunden møter dine medarbeidere, dine produkter/tjenester og din kommunikasjon. 
Vi ser på hver av disse situasjonene – kundereisene – som et veiskille hvor kunden kan ha en god eller dårlig opplevelse.
MarkedsPartner bygger bedre kundereiser, både sett utenfra og innenfra, og både fra et forbedringsperspektiv og fra et disrupsjonsperspektiv.

Vi tar utgangspunkt i de fem kjerneprosessene i og rundt salg.



Kundereiser sett utenfra og innenfra 

• Utenfra – altså i kundens perspektiv: Å få gjort det jeg skal 
akkurat nå med minst mulig friksjon
– En reise med mye friksjon er en dårlig 

kundeopplevelse, og kan føre til at jeg avbryter, eller 
at jeg fullfører, men er misfornøyd

– Enhver kundereise er en mulighet til å «Wow»e meg, 
som gjør at jeg blir en engasjert ambassadør, helt av 
meg selv.

• Innenfra – altså fra virksomhetens perspektiv: flere 
kundereiser i retning mer lønnsomhet
– Bli kunde, aktivering, merkjøp, antichurn, mer bruk, 

fornying, word of mouth, etc.
– Jo flere vellykkede kundereiser, jo mer lønnsomme er 

vi.

• Vårt mål er å forbedre begge



Kundeoppfølgings-
prosessen 

deles inn i 4 
kundereiserOppfølgingsaktivitet
• Utvikle relasjon
• Avverge trusler
• Avdekke muligheter 
• Sikre gjenkjøp

Kundetilfredshetsmåling
CSAT | Net Promoter Score

Kundesuksess
Bistand til å få utbytte av produkt

Problemløsning
Oppdager og løser problem

Hver av disse inneholder viktige kundereiser. Reisene starter med noen utløsende hendelser:
Utløsende hendelser

Kundeservice-
prosessen 
deles inn

i 2 kundereiser

Vi har også delt 
leveranse- og 

bruksprosessen 
i 5 kundereiser

Salgsprosessen 
deles også inn 
i 5 kundereiser

Vi deler inn 
markedsførings-

prosessen 
i 5 kundereiser

Helt til slutt har vi 3 kundereiser med muligheter som skapes gjennom eksisterende kunder

Så ser vi på de hendelsene som avslutter kundereisene

Vi begynner med de fem kjerneprosessene i og rundt salg

Nye muligheter

Avsluttende hendelser

MarkedsPartners Kundereisekart

KundeoppfølgingKundeserviceLeveranse og brukSalgMarkedsføring

Erkjenner behov I vår målgruppe Spørsmål Problem Klage

LøsningAvtale inngåttI3: 
Identifisert | Interessert | Interessant

Leveranse/bruk avsluttet Oppfølging gjennomført

OppfølgingsprosessLeveranseprosessSalgsprosessKundehenvendelse

Oppmerksomhet
Søker | Blir anbefalt | Trigges

Interesse

Vurderer aktivt

Kjøpeklar

Kontakt

Anbefaling
En kunde anbefaler oss til andre

Behovsavklaring

Løsningstilpasning

Forankring

Forhandling

Bestilling

Forventning

Leveransestart

Onboarding

Bruk

Bruk avsluttes

Selvbetjeningsløsning

Kundeservicekontakt

Ny oppmerksomhet
Vår markedsføring vekker ny interesse hos en kunde

Merkjøp | Dyrere kjøp | Fornyelse
En kunde er i kontakt med salg om et nytt eller utvidet behov



• Oppmerksomhet og opplæring
– Temainnhold relatert til pain produktet løser
– Ekstern omtale relatert til pain

• Interesse
– «Slik løser du pain X med produktkategori Z»

• Vurderer aktivt
– Kronikk og meningsinnhold
– Customer success stories 
– Produktdemo
– Bloggartikler med faglig innhold

• Kjøpeklar
– Produktbeskrivelser
– CTA tekster
– Prismatrise
– Kalkulator

• Kontakt
– CTA tekster (på landingssider, innholdstilbud 

og nurtureløp)
– Direkte til kjøp eller møtebooking

Markedsføring

Hvert innholdselement kan utvikles i format 
(eks. e-bok, video, webinar, artikkel, veiviser, 
konfigurator) som er best egnet i det enkelte tilfelle.

Typiske key results: Antall 
deltakere/lesere/eksponerte i målgruppen





Eksempel Markedsføring - Oppmerksomhet





• Behovsavklaring
– Behovskonfigurator
– Pros & Cons på kundens vegne – hva vil slå best ut?

• Løsningstilpasning
– Finne den løsningen som er til kundens beste ut fra 

våre varer og tjenester

• Forankring
– Presentasjoner for styrebehandling hos kunde
– Tilbudsdokument
– Produktvurdering av tredjepart
– Beste-praksis oppfølging av manglende respons fra 

kunde

• Forhandling
– Bruk gode maler for kontrakter - bruk lettforståelig 

språk

• Bestilling
– Enkel signeringsprosess
– Oppfølgingsepost etter avtaleinngåelse
– Informasjon internt om avtalen

Salg

Hvert innholdselement kan utvikles i format 
(eks. e-bok, video, webinar, artikkel, veiviser, 
konfigurator) som er best egnet i det enkelte tilfelle.

Typiske key results:  Sikre at kunde har gjort rett valg





Eksempel Salg - Forankring



• Forventning
– Lær deg å utnytte rommet fra kontraktsinngåelse 

til leveranse
– Tjenestebeskrivelser

• Leveransestart
– Materiell som forklarer implementeringsprosess

– Tips om brukeradopsjon
– Tips om lanseringsprosess og 

lanseringstidspunktet

• Onboarding
– Opplæringsmateriell, standardisert
– Drip-kampanje brukertips, tilpasset ulike brukere

– Videoinnhold som viser bruk – how to-videoer

• Bruk
– In-product hjelpeinnhold
– Automatiserte tips om funksjoner som ikke 

brukes
– Innhold for å motivere til å gjenoppta bruk

• Bruk avsluttes
– Winback-tilbud
– Spørreundersøkelser – tilfredshetsmåling

Hvert innholdselement kan utvikles i format 
(eks. e-bok, video, webinar, artikkel, FAQ, veiviser, 
konfigurator) som er best egnet i det enkelte tilfelle.

Typiske key results: Motiverer for bruk og skaper 
gjentagende kjøp

Leveranse og bruk





Leveranse og 
bruk 
- forventning



• Selvbetjeningsløsning
– Standardsvar optimalisert for FAQ eller chatbot
– Knowledgebase med kunnskapsartikler og innhold på video
– Brukergenerert innhold, forum og delingskultur på web
– YouTube-kanal for eksperttips
– Influenserinnhold som viser aktiv bruk

• Kundeservicekontakt
– Standardsvar på for manuell utsendelse
– Nyhetsbrev med oppdateringsinnhold
– Kunderelasjonsbyggende innhold i sosiale medier

Hvert innholdselement kan utvikles i format 
(eks. e-bok, video, webinar, artikkel, veiviser, 
konfigurator) som er best egnet i det enkelte tilfelle.

Typiske key results: reduksjon i antall 
kundehenvendelser på telefon og epost 

Kundeservice





Kundeservice - selvbetjeningsløsninger



• Kundetilfredshetsmåling
– Innhold som introduserer NPS-måling
– Innhold som presenterer in-product

undersøkelser

• Kundesuksess
– Innhold til fornøyde kunder om å skrive reviews

– Lojalitetsprogram
– Customer advocacy
– Suksesshistorier fra andre kunder

• Problemløsning
– How-to video innhold
– VIP-innhold til spesielle kundesegment
– Customer nurturing-innhold

• Oppfølgingsaktivitet
– Beste-praksis personalisert utsendelse for å 

trigge behov for produkter kunde ikke har
– Beste-praksis personalisert utsendelse for årlig 

gjennomgang

– Trigge merkjøp når produkt antas å være tomt

Hvert innholdselement kan utvikles i format 
(eks. e-bok, video, webinar, artikkel, veiviser, 
konfigurator) som er best egnet i det enkelte tilfelle.

Typiske key results: Svarprosent undersøkelser, 
merkjøp, sterk lojalitet 

Kundeoppfølging





Kundeoppfølging – oppfølgingsaktivitet/gjenkjøpstilbud



Fra intuisjon til intensjon

Det er slitsomt å tenke, og 
det tar for lang tid. For å 
rekke å ta 35.000 
beslutninger om dagen, 
bruker vi mentale 
snarveier. Denne intuitive, 
automatiserte måten å ta 
beslutninger på er ofte 
forutsigbar irrasjonell. 
Atferdsvitenskap hjelper 
oss å forstå hvorfor vi 
tenker som vi tenker, føler 
som vi føler – og ikke alltid 
gjør som vi burde.



Adferdspsykologi og nudge-teori



Oppsummering

• Budskap som fører til
handling

• Delt opp Kundereisen i
faser

• Kartlagt
innholdselementer langs
Kundereisen

• Sett på grunnarbeidene
som må til for å legge en
innholdsstrategi

• Funnet gode eksempler
som fint kan kopieres



Hjemmelekse...

• I neste pause skal du velge deg ut tre områder 
fra Kundereisekartet hvor din virksomhet ikke 
har tilfredsstillende kommunikasjonsinnhold i 
dag
– Prioriter de tre områdene med viktigste 

først
– Definer hvilke innholdselementer du skal 

lage for hvert område
– Bestem deg for budskapet du skal formidle 

og formen
– Klarer du dessuten å være kreativ og legge 

til en verdi fra adferdsvitenskapen – så 
finner kundene deg raskt!


