
DIGITAL KOMMUNIKASJON I SALG

Digital kommunikasjon er fysisk overføring av data (datastrøm) fra 
et sted til et eller flere andre steder gjennom ulike 
kommunikasjonskanaler. 



Digital kommunikasjon

• Salgskanaler

• Historieforteller – bilder og filmer

• Skaper opplevelser

• Markedsføringskanaler

Hvorfor er det så viktig?

Den digitale kommunikasjonen er dagens førsteinntrykk.
Den legger grunnlaget for kundenes kjøp, dvs. vårt salg!



Generasjon

Z
15 -18 år

Generasjon

Y
19 -36 år

Generasjon

X
37 -57 år

Baby 
Boomers

58 -71 år

Tidsforbruk SoMe
pr. dag

Bekymret for
mine personlige data

7 timer og 38 
min.

5 timer og 12 
min.

2 timer og 
33 min.

1 timer og 1 
min.

42 % 36% 33 % 47 %

Digital kommunikasjon



Trender og tendenser 

Gå inn på andre sider, finn nye måter å kommunisere med 
målgruppen din på.

Pass på at du hele tiden er på de sidene som er mest populære. 





«SPOTLIGHT» viser de største og mest populære mediene vi anser som relevante å følge utviklingen ved, dette er en slags toppliste. 

«ONE-TO-WATCH» er medier vi følger ekstra nøye med på over tid og vurderer om de fortjener en plass i spotlighten fremover. Mediene kan med andre ord bevege seg 
begge veier etter hvert som deres bruk endrer seg, og kan derfor veksle mellom «SPOTLIGHT» og «ONE-TO-WATCH». 

TikTok har lenge vært under «ONE-TO-WATCH» men ble i Q3 2021 en del av spotlighten. Utviklingen over tid viser at plattformen gjør seg fortjent til en plass i spotlighten 
og beholder sin plass i Q4 2021.



• De fleste aldersgrupper har 
nedgang i daglig bruk – noe som 
gjelder alle sosiale medier som 
Ipsos måler på

• Når en ser alle aldersgrupper under 
ett, er det nedgang i daglig bruk for 
alle sosiale medier

• Fallet i daglig bruk blant de yngste 
brukerne er markant. 







• Det har aldri vært færre unge som bruker 
Facebook daglig

• fallet i daglig bruk blant de yngste brukerne er 
markant. Spesielt når det gjelder Facebook, 
som er på en all time low

• TikTok i ferd med å ta igjen Facebook når det 
gjelder daglig bruk (for aldersgruppen 18 – 29 
år)

• 3 471 000 nordmenn over 18 år har en profil 
på Facebook. Dette er omtrent det samme 
som ved forrige måling.

• Bruksfrekvensen er fremdeles på vei ned.
• 65 % bruker Facebook daglig (forrige 

måling: 68 %). 
• Blant de yngste (18 – 29 år) er det nå 

«bare» 52 % som bruker Facebook hver 
dag (56 % ved forrige måling, og 79 % 
måneden før der igjen)

• Det er litt flere kvinner enn menn som har en 
profil på Facebook (87 % av alle kvinner over 
18 har en profil, mot 76 % av norske, voksne 
menn).





• 2 701 000 nordmenn 
har en profil på 
Snapchat. 
• ned 2,4 % (gikk 

ned 0,6 % ved 
målingen før der).

• Bruksfrekvensen:
• 43 % av de som 

har en profil 
bruker Snapchat 
daglig (forrige 
målinger: 49 og 72 
%)

• flere kvinner enn menn 
har en Snapchat-profil. 
• 71 % av alle 

kvinner over 18 
har en profil, 

• 56 % alle menn 
har opprettet en 
profil



• 2 647 000 nordmenn som 
hadde en profil på 
Instagram.  
• nedgang på 1,1 % i 

forhold til forrige 
måling (forrige måling: 
ned 1,8 %).

• Bruksfrekvensen:
• 39 % av de som har en 

profil bruker daglig 
(forrige målinger: 41 %)

• Kjønnsfordelingen er ganske 
jevn, men det er en liten 
overvekt av kvinner. 
• 71 % av alle kvinner 

over 18 har en profil, 
• 54 % alle menn har 

opprettet en profil.



• 14 % av alle nordmenn over 18 år bruker 
TikTok hver dag (forrige måling: 15 %)

• Selv om daglig bruk blant de yngste har 
falt litt, er TikTok i ferd med å ta igjen 
Facebook når det gjelder daglig bruk (for 
aldersgruppen 18 – 29 år)

• TikTok har 899 000 brukere over 18 år

• TikTok er den kanalen som har flest 
aldersgrupper med vekst i daglig bruk

• hvis du trodde at det ikke er noen 
«gæmliser» som er på TikTok, så bør du 
tro om igjen. 11 % av alle voksne 
nordmenn i aldersgruppa 50 – 59 år har 
en TikTok-bruker.



• 1 197 000 registrerte 
profiler i Norge. Dette er 
nedgang på 5,7 % (forrige 
målinger i omvendt 
kronologisk rekkefølge: 
ned 1 %, opp 3,3 %).

• 4 % av alle nordmenn 
over 18 med registrert 
profil bruker LinkedIn 
daglig (samme som 
forrige måling)

• Fordelingen mellom 
menn og kvinner ser slik 
ut: 
• 22 % av alle menn 

over 18 har en 
profil, 

• 34 % alle kvinner 
har opprettet en 
profil (antall kvinner 
har økt kraftig fra 
forrige måling, da 
24 % av voksne, 
norske kvinner 
hadde en profil).



• nesten 1 051 000 
nordmenn over 18 år har 
en profil på Pinterest. 
Dette er opp 5,8 % i 
forhold til forrige måling 
(ned 15 % ved forrige 
måling

• Pinterest er det sosiale 
mediet i Norge der det er 
størst forskjell mellom 
kvinner og menn. 
• 34 % av alle kvinner 

over 18 har en 
profil, 

• 13 % alle menn har 
opprettet en profil.



• 1 969 000 millioner nordmenn 
som har en profil på YouTube.

• . 2,3 % flere enn ved forrige 
måling.

• Bruksfrekvensen er solid:
• 29 % av alle voksne 

nordmenn over 18 bruker 
YouTube daglig.

• Kanalen er mest populær blant 
de yngste brukerne: 
• 56 % av alle nordmenn 

over 18 år med YouTube-
bruker bruker kanalen 
daglig (forrige måling: 56 
%).

• Fordelingen mellom menn og 
kvinner ser slik ut: 
• 53 % av alle menn over 

18 har en profil, 
• 40 % alle kvinner har 

opprettet en profil



Oppgave

Kundesegment – hvem er våre kunder?

• Er vår bedrift på de riktige mediene i forhold til vårt 
kundesegment?

• Hvilke medier bør vår bedrift være på?

• Hvilke medier bør/kan vi gjøre mer for å nå ny kundegruppe?



Omtale

Hva tenker og sier andre om bedriften din? 

Det er viktig at du vet hvordan du blir oppfattet av både 
eksisterende og potensielle kunder. 



Anmeldelser - vurderinger



Anmeldelser - vurderinger

• Hvor mange google stjerner har deres bedrift? 

• Hva sier anmeldelsene?

• Hvordan kan du som ansatt bidra til at bedriften din får flere 
anmeldelser?

Lyst til å gi Konsulentas en vurdering☺

Google, søk Konsulentas – gi stjerner under anmeldelse!



Digital kommunikasjon og salg

Før handelen: 

- Sosiale medier

- Prissammenligning

- Kundeaviser

- Blogger

- YouTube

Handelen:

- Fysisk i butikk

- Nettbutikk

- Mobilapp

Hva gjør kundene?
92% av alle kjøpsprosesser 
starter med et Google-søk, 
og at opptil 90% av 
beslutningsprosessen er over 
før man kontakter salg.



Digital kommunikasjon

Digital kommunikasjon er den ideelle kanalen for å holde kontakt 
med kunder, du kan også skaffe deg nye kunder gjennom å være 
på de rette sidene.

For å gi kundene en integrert og sømløs handleopplevelse må det 
være samspill mellom kommunikasjonskanalene bedriften benytter 
seg av.



De meste populære sosiale mediene i dag, er 
Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Youtube, 
LinkedIn, TikTok.

Disse nettstedene legger til rette for at innholdet skal 
kunne lages av forbrukerne selv. 

Å drive markedsføring på sosiale medier, er både 
ekstern og interaktiv markedsføring.

Markedsføring på sosiale medier

Retargeting: Fra 
nettside til mobil



SoMe - oppgave

1. Lag en tekst rettet mot en spesiell kundegruppe til et nytt 
produkt som skal ut på bedriftens SoMe
• Kundegruppe 1 = Baby boomers

• Kundegruppe 2 = Generasjon x-z

2. Ta en bedrift du liker, gå inn på google eller en av deres SoMe og 
gi dem en positiv tilbakemelding.



Oppgave

• Hvordan bruker dere digital kommunikasjon i en salgsprosess?



Oppsummering kommunikasjon

Det hjelper lite med en god profil, et godt produkt og en god idé 
dersom du ikke har mennesker som er flink til å markedsføre og 

selge. 

Det er svært få varer og tjenester som selger seg selv, og gode 
salgsresultater oppnår du gjennom hardt og langvarig arbeid, gode 

kundeanalyser og riktige produkter.


