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Content 
Marketing
– fordi innholdet teller!

Hvor mange sitter egentlig klistret til tv-skjermen i påvente av neste spennende
reklameinnslag? Er det Dressmann som har slips til 99 kroner eller Tine som har
utvidet yoghurtsortimentet? Vi venter i spenning. Er tanken med tv-reklame at
man skal være ekstra motivert til å handle akkurat i det øyeblikket man blir avbrutt
midt i beste sendetid? Løper vi til nærmeste Dressmann når filmen er ferdig? Eller
hva med telefonselgeren som ringer midt i middagen? Hvor mange liker egentlig 
å bli avbrutt når de koser seg? 
TEKST: ANNE MARIE MONSEN  [ ILLUSTRASJON: ISTOCK.COM  ]

❉ TEMA MARKEDSFØRING

Content Marketing følger derimot med i timen. Hvis du
googler «innholdsmarkedsføring» er det i hvert fall tre aktører
som har tatt plassen øverst med adwords. Iteo skriver at inn-
holdsmarkedsføring er velbrukte metoder for å fange leserens
interesse og vise at du kan løse kundens utfordringer og behov.
Det er jo tross alt det vi ønsker å høre når vi skal investere
pengene våre i noe nytt, ikke sant? Noe vi trenger og behøver
for å forbedre eller forenkle hverdagen vår. Vi kjøper ofte varer

som sparer oss for stress og tid. For eksempel en ny forsik-
ringsordning som holder litt høyere løfter enn den vi allerede
har, for slik kan vi føle oss litt tryggere. Eller en leasing-avtale
som er litt bedre enn hos konkurrenten. Vi kjøper varer og tje-
nester som på en eller annen måte klarer å overbevise oss om
at livet blir litt bedre etter handelen. 
Med et godt og relevant innhold er det lettere å bli over-

bevist av de riktige årsakene. Du får høre mer av det du trenger
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å høre, om det faktiske innholdet du kommer til å motta etter
handelen. Du får et grundigere innblikk i produktet eller tje-
nesten og unngår de mer impulsive kjøpene. Kjøpsbeslutninger
blir mer gjennomtenkte. Flere kunder og leverandører blir for-
nøyde. Mer innhold betyr større åpenhet. Med økt åpenhet
skapes også en aktiv konkurranse blant leverandørene til å for -
nye seg og forbedre seg i tråd med kundens behov. 

Å lykkes med digital markedsføring
På Siteman skriver de: «markedsføring har uten tvil gjennom -
gått en transformasjon de siste årene. Der man for noen år
siden klarte seg med avisannonser og enkle katalogoppføring -
er, er man sjanseløs med samme strategi i dag.» Dette har flere
bedrifter tatt lærdom av, både tjenesteleverandører og rådgiv -
ere innenfor kommunikasjon, men også markedsansvarlige 
i bedriftene trenger å orientere seg for å være konkur ranse -
dyktig i et åpent og stadig mer bevisst marked.
Innholdsmarkedsføring er markedsføring med kvalitet, sub-

stans, relevans og troverdighet. Dette er også stikkord for hva
den moderne verdibevisste forbruker ser etter når han skal ut
og handle. Dette vil skape oppmerksomhet, gjentatt opp-

merksomhet, et positivt omdømme, produktanbefalinger og
trygghet i kunderelasjoner. Det handler om å treffe riktig mål-
gruppe med riktig budskap, og holde informasjonen på et nivå
som får frem helheten. 

Verdibevisste forbrukere 
Som kjøper ønsker man at en handel skal sette positive spor
etter seg. Helst på en måte som gir oss en verdi i form av en
praktisk fordel eller at vi er blitt rikere på kunnskap. Vi vil ha
noe av verdi fordi det speiler vår egen verdi. Dette er essensen
av all kjøpsmotivasjon. Hvis du som leverandør og selger hever
en annens verdi på en eller annen måte, er det en god handel.
De som bruker innholdsmarkedsføring i sin markedsførings-
strategi er opptatt av å vurdere kundens reelle behov og sette seg
i deres ståsted. Når innholdet er rett, får man i pose og sekk. Som
leverandør gir du konkret og korrekt informasjon- fremfor
reklame og overdrivelser. Mottaker får faktabaserte opplys-
ninger- fremfor korte retoriske tekster. Til sammen får vi en
høyere nytteverdi for begge parter, sammen med en visshet om
at dette er basert på soliditet. 

Digitalismens spilleregler
Mens etikkens og idealismens humankapital styrer mye av
dagens markedsstrømninger handler det også om det strengt
teknologiske. Som en følge av teknologisk utvikling og digitale
nettverk, som distribuerer mest mulig hensiktsmessig og mål-
orientert for alle parter, stiller også content marketing noen
krav til struktur og teknisk kvalitet. Designere, rådgivere og
flere kreative yrker vil kunne tjene godt på å hjelpe fremtidens
handelsmenn å synliggjøre sitt produkt, sin unike verdi og et
spennende tilbud i et marked med høye krav til både etikk,
nytte og teknisk kvalitet.    

Retorikk på vei ut
Sannhet, renhet og rettferdighet er på vei inn. Løgn, mani -
pulering og urett på vei ut. Det er rett og slett ikke like popu -
lært å smigre, overtale eller være overfladisk for å få det som
man vil. Vi vil ha karakter, dybde og integritet. Vi snakker om
troverdighet, evnen til å dele, å være raus i raushetens tid, vi
snakker om likeverd. For å bevare slike viktige verdier, vil vi
gjerne teste ut, forstå eller vite. Hva er det vi egentlig kjøper?
Hvem kjøper vi av? Vi vil vite hva det dreier seg om, og om vi
står inne for det selv. Ingen vil bli lurt. Alle vil vite sannheten.
Det er innholdet som teller.

Summa Summarum – Hva er egentlig content marketing? 
Det kan være litt forskjellige meninger om akkurat hva content
marketing betyr i praksis. Dette påvirkes av bransjen og sett -
ingen vi snakker om, og hvilke fagpersoner vi snakker med.
Det gjelder å finne sitt eget «content», sette seg inn i mål-
gruppens ståsted, og være bærere av et solid innhold. 
Innholdsmarkedsføring vil dreie seg om en arbeidsmodell

eller strategi med følgende momenter:
1. Markedsføring med kvalitetsmessig og relevant innhold for

mottaker
2. Kunnskapsdeling og kompetanseutviklende innhold 
3. Troverdige fakta, virkelignært og objektivt innhold
4. Kreative og innholdsrike demonstrasjoner
5. Levende aktuelt, digitalisert og oppdatert innhold  
6. Henvisninger, historier, referanser og kildehenvisninger
7. Relevant og målrettet spredning og synlighet på nett 

og andre medier ❉

Kilder:
www.iteo.no/var-erfaring-med-innholdsmarkedsforing
www.siteman.no
www.contentmarketinginstitute.com
www.contentmarketingworld.com
www.marketo.com/content-marketing
www.medialounge.no
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Hva er det vi egentlig kjøper? Hvem kjøper vi av? Vi vil vite hva det dreier seg 
om, og om vi står inne for det selv. Ingen vil bli lurt. Alle vil vite sannheten.  
Det er innholdet som teller.
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