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1.0 Innledning 
 
Dette er en kommunikasjonsplan i dette tilfelle innen sosiale medier for selskapet Norwegian 
Outlet. Norwegian Outlet ønsker å satse på sosiale medier og det vil i denne 
kommunikasjonsplanen komme frem hvilke mål og virkemidler som må til for å kunne lykkes 
på sosiale medier. Målgruppen som er satt i denne planen er en ny målgruppe som Norwegian 
Outlet ikke har satset på tidligere. Det er gjort en analyse av hva som er blitt gjort på sosiale 
medier frem til nå og hva som er det markedsmessige problemet. Løsningen på Norwegian 
Outlet sitt markedsmessig problem kommer også frem i oppgaven med forslag og veiledning 
til hvordan dette kan løses.  
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2.0 Litt om Norwegian Outlet 
	  
Norwegian Outlet ligger 25 minutter fra Oslo og er en merkevare ”by”på 13 000 kvm med 
over 45 merkevarebutikker som Gant, Follestad, Diesel osv. Forskjellen på Outlet og vanlig 
kjøpesenter/butikker er at det alltid er tilbud på alle merkevarene. Klesplaggene som selges 
kan være av fjorårets modell, nye klær som skal testes på markedet, og plagg som kun finnes 
på merkevarebyen. Butikkene får inn varer hele tiden så ”reste” varene som blir sendt til 
merkevarebyen trenger ikke være av bare fjorårets modell. Norwegian Outlet lover 30-70 % 
på alle varene i butikkene og bedriftens målgruppe er i følge daglig leder Einar Sørland 
kvinner og menn fra 30- 50 år.1  
	  

3.0 Generelt om det markedsmessige problem 
 
Frem til nå har forholdet mellom merke og kunde vært en veis kommunikasjon. 
Markedsførings reglene har i det siste måtte endre seg og internett har vist seg å være en 
katalysator til å bringe frem endringene og forsterket de, dette har ført til endringer i 
kommunikasjonsmiksen hvor internett og sosiale medier har fått en større betydning. 2 
Internett har for forbrukeren blitt en massekilde til innhenting av informasjon både hjemme 
og på jobb. Forbrukerne har fått mer makt og er mer kritiske til annonser og tradisjonelle 
kilder som tv, magasiner og aviser. Den potensielle kunden kan nå søke opp det merket eller 
produktet han eller hun ønsker å få informasjon og anbefaling om fra andre, forbrukere som 
sier sin mening og gjerne hjelper andre med sine anbefalinger blir for forbrukeren ofte 
oppfattet som mer pålitelige enn om det skulle komme fra bedriften selv. Disse trendene har 
vært med på å redusere nytten og den praktiske bruken av de tradisjonelle 
kommunikasjonsstrategiene, men erstatter allikevel ikke bruken av reklame og andre deler i 
kommunikasjonsmiksen.3 Denne nye kommunikasjonsformen må være en del av den 
integrerte markedskommunikasjonsstrategien til Norwegian Outlet og må først og fremst 
aksepteres å forankres hos markedssjefen og ledelsen. Det er viktig at ledelsen aksepterer 
realiteten om at en enorm mengde av informasjon om selskapet og produktene blir formidlet 
individuelt fra forbruker til forbruker, og at viktigheten av sosiale medier blir sett på som 
minst like viktig som de andre elementene i kommunikasjonsmiksen. Figur 1 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Kilde:	  www.norwegianoutlet.no	  
2	  Kilde: Falling in Love 2.0: Relationship marketing for the Facebook generation 2	  Kilde: Falling in Love 2.0: Relationship marketing for the Facebook generation 
Danny Meadows-Klue Received: 29 October 2007. © 2008 PALGRAVE MACMILLAN LTD 1746-0166 $30.00 VOL.9 
NO.3 PP 245–250. Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice)2 
3	  Social media: The new hybrid element of the promotion mix 
W. Glynn Mangold a,*, David J. Faulds b) 
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4	  
	  

3.1 Hvilke markedsmessige problemer sosiale medier skal løse for Norwegian Outlet. 
 
Daglig leder Einar Sørland presenterte en problemstilling for oss i forelesningen hvor han 
oppfordret oss til å svare på ”Hvordan kan vi utnytte sosiale medier kostnadseffektivt for å 
bygge kundebaser og økt trafikk?” Sosiale medier handler om mer enn å bygge 
kundedatabaser og øke trafikken, jeg vil derfor i denne oppgaven gå nøye igjennom det jeg 
mener Norwegian Outlet heretter også kalt NO bør gjøre på sosial medier.  
 
De markedsmessige problemer sosiale medier skal løse for Norwegian Outlet er å bedre 
kjennskapen til Norwegian Outlet, butikkene og konseptet Outlet. Sosiale medier skal være 
med på å styrke merkevarenavnet, bedriftens image og skape kommunikasjon/innovasjon med 
kundene. 
	  

4.0 Analyse av Norwegian Outlets bruk av sosiale medier 
	  
Potensialet for Norwegian Outlet i å kunne lykkes på sosiale medier er store, og de har i dag 
kommet godt i gang på både facebook og youtube. Facebook er verdens største nettsamfunn 
med ca 2 500 000 norske brukerprofiler og Youtube er den mest populære siden for deling av 
videosnutter. Norwegian Outlet har ingen twitter profil og de ansatte i administrasjonen er 
ikke aktive på twitter som er i vekst med sine 244 043 (uoffisielle tall) norske brukere, de har 
heller ingen egen blogg, men har til tider vært flinke til å invitere kjente blogger til 
merkevarebyen.5  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Social media: The new hybrid element of the promotion mix 
W. Glynn Mangold a,*, David J. Faulds b) 
	  
5	  http://www.halogen.no/om-‐halogen/publikasjoner/undersokelser/bruk-‐av-‐sosiale-‐medier/	  hentet	  10.12.11	  
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4.1 Yotube 
Den mest sette filmen fra NO er Black Friday 2010 med1,838 antall visninger og filmen 
Black Friday i Norge med 1,066 visninger. Antall visninger (views)sier noe om antall ganger 
den er blitt spilt av og ikke hvor mange som har sett den. Videoene som ligger ute er for så 
vidt greie og stuntet med nakne modeller på Karl Johan er en type video som kan være med 
på å skape PR og oppmerksomhet, det ser ut som om den er blitt lagt merke til av følgerene på 
facebook og youtube, men ikke har blitt videreformidlet eller anbefalt videre til andre. 
Videoene fra Norwegian Outlet er blitt lagt ut av flere forskjellige personer blant annet  
tessie260175  og didrick | (Didrick Stenersen), dette kan føre til at filmene ikke blir sett på 
som like troverdig som om den hadde kommet fra Norwegian Outlet sin egen profil. Ved at 
filmene blir lagt ut av flere forskjellige personer vil dette føre til at søket etter Norwegian 
Outlet blir vanskeligere. Trine Grung sin youtube profil er vist 8406 ganger og hennes videoer 
er til sammen vist 416 000 ganger.6 Dette gjør at hennes video fra Norwegian Outlet kommer 
øverst når man søker etter Norwegian Outlet på youtube . Dette sier noe om viktigheten av at 
alle filmene som blir lagt ut kommer fra Norwegian Outlet sin egen youtube profil. 
	  

4.2 Blogg 
Norwegian Outlet har ingen egen blogg, men har blitt omtalt på flere forskjellige blogger ved 
at de har invitert kjente bloggere som Caroline Sandelin og Nathalie Helgerud på prøvekjøp 
og førsterettskjøp.7 Ved at disse bloggerne skriver om Norwegian Outlet på sine egne blogger 
skaper dette mer troverdighet og det blir ikke like lett oppfattet som ren reklame. 
Sannsynligheten blir derfor større for at det oppstår høy prosesseringen hos leseren.  
	  

4.3 Twitter 
Norwegian Outlet har ingen twitter profil 8, og det er ingen som aktivt jobber med å dele 
linker eller svare på omtale om Norwegian Outlet. Twitter er et nettsted som handler om å 
dele innhold fra forskjellige blogger, nettsteder og til å gi korte beskjeder. En tweet kan kun 
inneholde 140 tegn noe som gjør at beskjedene blir korte og konsise. Fordelen med twitter er 
at man kan bruke noe som heter hashtag (#) og tagget et sted, en hendelse eller et ord som for 
eksempel #NorwegianOutlet og som enkelt kan søkes opp av alle på twitter. Selv om 
Norwegian Outlet ikke er på twitter får de både positiv og negativ omtale av twitterne.  
	  

	  
	  
Det er i tillegg tydeligvis opprettet en falsk profil i Kathrine Sørland sitt navn. Det er viktig 
for både henne selv og Norwegian Outlet at dette blir fjernet det så fort som mulig slik	  at	  det	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  
http://www.youtube.com/results?search_query=norwegian+outlet&oq=norwegian+outlet&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=
e&gs_upl=53l5470l0l6636l17l16l1l8l9l0l321l1248l1.5.0.1l7l0	  hentet	  10.12.11	  
7	  http://www.side2.no/mote/article3138875.ece	  hentet	  10.12.11	  
8	  www.twitter.com	  	  hentet	  10.12.11	  
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ikke skader henne eller merkenavnet på noe måte. Fordi hun er en kjent person som fronter og 
jobber for Norwegian Outlet er dette ekstra viktig.	  	  
	  

	  
	  

4.4 Facebook 
	  
På facebook har Norwegain Outlet klart å få over 18 600 følgere noe som er veldig bra. Det er  
i tillegg 190 som ”snakker om bedriften”9. Med ”snakker om dette” menes 190 facebook 
meldinger som har nevnt Norwegian Outlet i meldingen, et eksempel kan være når en person 
bruker check in knappen på facebook når de er på NO.  
 
De fleste meldingene som blir lagt ut på siden er ren reklame om varer som er på tilbud, 
bildene som blir lagt ut er kjedelige med dårlig oppløsning og kvalitet og det blir i fleste 
tilfeller lagt ut tilbud på klær uten bilde.  
	  

	  
	  
Mange av tilbudene som blir lagt ut er gode, og det er penger og spare. Det burde være flere 
enn 4 personer av 18 600 som liker et tilbud man kan sparer penger på. Når facebook 
tilhengeren ikke får se bilde unngår de å like tilbudet. Meldingene som sendes oppfordrer ikke 
til toveiskommunikasjon og er typiske informasjons meldinger, det er derfor ikke rart at det er 
få personer som kommenterer på disse meldingene. Når meldingene først blir kommentert er 
det ved flere anledninger at Norwegian Outlet ikke svarer eller bruker lang tid på å svare. 
Dette er også med på å gi følgerene signaler om at det er en kjedelig og lite levende side. 
Følgerene oppfordres ikke til deltagelse eller innovasjon. Meldingene får heller ikke noe 
særlig hjelp til synlighet av logoen som er hvit med en sort prikk. De få kommentarene på 
disse meldingene er som regel ”legg ut bilde” og spørsmål om hva slags produkt det er. 
Bildene av varene er av dårlig kvalitet og med lav oppløsning, skurrete og lite ”freshe”. 
Meldingene er ofte med mye tekst og er lite spennende og blir mest sannsynligvis ikke lest. 
Korte konsise meldinger med flere adjektiv er lettere å lese. Det virker som om disse 
meldingene bare glir forbi uten og bli lagt merke til.  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  http://www.facebook.com/pages/Norwegian-‐Outlet/114654258571239	  hentet	  04.11.09	  
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Bilder og tekst som ikke handler om tilbud får flere kommentarer en tilbudene. Bilder fra 
arrangement og informasjon om nye åpningstider har dobbelt så mange likere og 
kommentarer. Innlegget med flest likes i løpet av november var innlegget om nyåpningen av 
Tiger butikken som fikk 57 likes og 5 kommentarer. Personene som liker innleggene er som 
regel de samme personene, og ofte ansatte ved merkevarebyen som er flinke til å dele og like 
innleggene, det er av like vel alt for få ansatte som er flinke til å dele innhold fra siden. Et 
eksempel på en gjenganger er Armend Abdulla fra Macedonia som har likt absolutt alle 
innleggene fra november til desember. 
	  

10	  
	  

4.5 Konklusjon på analysen 
	  
Norwegian Outlet bruker i dag sosiale medier som en plattform for å fortelle om sine salg og 
happenings. Det er så å si ingen to veis kommunikasjon og innholdet kan til tider ha motsatt 
effekt en kjøpseffekt på grunn av kjedelige og utydelige bilder. Det virker allikevel som om 
Norwegian Outlet ønsker å bidra på sosiale medier og at folk er interessert i merkevarebyen 
og ønsker å følge NO på facebook. Med personer som allerede engasjerer seg og gjør en 
innsats for bedriften har Norwegian Outlet det beste utgangspunktet for å kunne lykkes på 
sosiale medier og det er derfor gledelig og kunne gå videre i oppgaven med tiltak som skal 
gjøre den mer levende og som skal føre til innovasjon, toveiskommunikasjon og aktivitet.  
	  

5.0 Hvilke mål Norwegian Outlet bør oppnå gjennom sosiale medier 
Det er viktig å sette mål for hva man ønsker å oppnå og at de kan måles. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  http://www.facebook.com/pages/Norwegian-‐Outlet/114654258571239	  hentet	  04.11.09	  
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5.1 Overordnet mål: 
På ulike sosiale medier plattformene skal bedriften skape to veis kommunikasjon, 
engasjement og begeistring blant potensielle og nåværende kunder. Kunden skal også 
involveres til kontinuerlig innovasjon og bidra til øke WOM-effekten (word of mouth). 
Norwegian Outlet skal skape og dyrker lojale merkevareambassadører og skal også bli i stand 
til å forvalte omdømmet i et mer fragmentert landskap av nye påvirkere og meningsbærere.  
 
For at NO skal kunne nå det overordene målet trenges det engasjement på Facebook, Blogg 
og Youtube.  
	  

5.2 Kommunikasjonsmål for Norwegian Outlet i år 2012  
Youtube 

• Måle antall visninger 
Blogg: 

• Opprette blogg 
• Måle etter antall besøkende 
• Måle antall kommentarer 
• Få leserne til å dele innholdet 

På Facebook: 
• Øke antall likere på siden 
• Øke WOM effekten. ”snakker om” 
• Øke antall kommentarer 
• Flere personer skal dele innholdet fra Norwegian Outlet 
• NO skal svare på alle henvendelser  
• Gi leserne verdi for å like siden  
• Legge til rette for innovasjon og kommunikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

	  

5.3 Målgruppen på sosiale medier 
Målgruppen til Norwegain Outlet ligger i kategori X (30-50 år) og er ikke like aktive på 
sosiale medier som generasjon Y (18-30 år). Målgruppen Norwegian Outlet bør satse på 
sosiale medier er derfor generasjon Y som har karakteristika som teknologi freaker å sees på 
som avhengige av teknologien. Ved å ha generasjon Y som målgruppe vil man også kunne nå 
personer i Z som gjerne ser opp til idoler og forbilder i generasjon Y og personer i generasjon 
X som ser på seg selv som ungdommelige. For unge i dag er ikke shopping nødvendigvis det 
å fysisk måtte kjøpe noe, shopping innebærer også å se på varer, få informasjon om varene, 
og det å være sosial. Derfor er dette en viktig målgruppe for Norwegian Outlet. 11 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  http://forbrukerportalen.no/Artikler/2009/hvor_mye_shopper_barna_dine	  	  
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Ved en undersøkelse som ble gjort av TNS Gallup i tredje kvartal 2011 12 kom det frem at 
ungdom fra 15- 29 år bruker mest tid på sosiale medier og bruker det i gjennomsnitt 47 
minutter om dagen , det er 4 minutter mer en personer i alderen 30-44 år og dobbelt så mye 
som voksne i alderen 45-59 år, de over 60 år brukte i gjennomsnitt 27 minutter om dagen på 
sosiale medier. 98% av de spurte i alderen 15-29 er medlem av ett eller flere nettsamfunn og i 
alderen 30-44 år var det 89% som var medlem av ett eller flere nettsamfunn, i alderen 45-59 
var det 72% mens 64% av de over 60 år hadde medlemskap i ett eller flere nettsamfunn.       
 

5.4 Social Technographics ladder  
Vi kan vider se ut i fra kategoriseringsmodellen ”Social Technographics ladder”  hvilken type 
personer som burde være med i målgruppen. Øverst på stigen har man: 
	  
5.4.1 Creators  

Creators ligger øverst og er personer som oppdaterer egen blogg minst en enn flere ganger 
i måneden, har sin egen nettside, laster opp videoer og som gjerne skriver egne historier å 
legger dette ut på internett. Ut i fra undersøkelsen til TNS Gallup har 9% av den norske 
befolkningen i alderen 15-29 år egen blogg, i tillegg kommer personer som laster opp 
egne videoer, musikk og artikler så prosentandelen i denne delen er nok litt høyere en 9 
%. I denne gruppen ligger de potensielle ambassadørene for Norwegian Outlet som skal 
bidra til å spre innhold fra bloggen og på facebook. 
 

5.4.2 Conversationalists 
Conversationalists er personer som oppdaterer statusen sin jevnlig på twitter og facebook, 
gjerne flere ganger om dagen og uken. Disse personene har som regel et stort nettverk på 
sosiale medier og det er viktig for Norwegian Outlet at man treffer disse med buskap som 
engasjerer og oppfordrer de til å spre innhold som kommer fra bloggen og facebook. 
 

5.4.3 Critics 
Disse personene er flinke til å kommentere på andres blogger og bidrar gjerne på 
forskjellige online forum eller legger ut artikler på wikipedia. De er også flinke til å legge 
ut anbefalinger og rangeringer av produkter. Dette er kanskje en av de viktigste gruppene 
som NO burde fokusere på. Ved at personene kommentere på de forskjellige sidene øker 
dette oppmerksomheten og snøballeffekten. Jo flere som kommenterer, jo mer 
oppmerksomhet får Norwegian Outlet. Personene som gjerne bidrar med	  kommentarer 
kan også være flinke til å bidra med innovasjon, det er derfor viktig at de føler de blir hørt 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  TNS Gallup InterBuss Q3 2011	  
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og at man lytter til disse personen. Ved å lytte til hva de sier til og om NO på facebook og 
blogg kan dette hjelpe til med å gi en pekepinn på om NO er på riktig spor.  
 

5.4.4 Collectors 
Bruker gjerne RSS (abonnerer på nettsteder), stemmer på undersøkelser på nette å tagger 
gjerne bilder på facebook. Disse bør oppfordres til å abonnere på bloggen og nyhetsbrevet 
å det bør legges til rette for at de enkelt kan følge NO. Personer som leser blogger 
befinner seg i begge kategoriene collectors og critics, og TNT`s undersøkelse fra tredje 
kvartal 2011 viser at 40% av nordmenn i alderen 15-29 år og 41% av de i alderen 30-44 år 
leser blogger.  
 

5.4.5 Joiners 
Joiners har gjerne en eller flere profiler på sosiale medier, og holder seg oppdatert på det 
som skjer på de ulike nettverkene de er medlem av. Disse personene har lettere for å like 
facbook siden. Det bør legges opp til mer engasjement for at disse skal like facebook 
siden og til nå disse personene. 
 

5.4.6 Spectators 
Personene som kun leser blogger, lytter til musikk og til det som blir sakt på sosiale 
medier er også viktige selv om de ikke deler med andre. Her kan man legge til rette med 
interessante blogginnlegg og oppfordre de til å være mer aktive. 

 
5.4.7 Inactives 

Personer som ikke hører til noen av de øvrige kategoriene over er ikke viktige å fokusere 
på. De er ikke medlem av noen nettsteder og er derfor utenfor målgruppen. I denne 
gruppen er det kun 1% av de i alderen 15-29 år og 5% av de i 30-44 år som svarte at de 
ikke kjente til hva blogg er, 50% av de fra 15-29 år og 47% av de fra 30-44 kjenner til 
blogger, men har aldri skrevet eller lest blogger.  
 

13	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Groundswell,	  Winning	  in	  a	  world	  transformed	  by	  social	  technologies/Charlene	  Li	  and	  Josh	  Bernoff,	  
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6.0 Kort oppsummert 
	  

 
Beskrivelse 

 
Detaljer 

Hvem er brukeren vi ønsker å påvirke 
på sosiale medier? 

Unge menn og kvinner i alderen 15-30 år 

Hva er vedkommenes behov og verdier Opptatt av mote, og de siste trendene. Bruker gjerne mer penger på plagg kun på 
grunn av merket og fordi det er ”inn”. Har egen blogg eller leser andres blogger. 
Forteller andre hva de ønsker deg av klær. 

Hvilke sosiale medier er disse brukerne 
aktive? 

Facebook, Twitter og blogg 

Hvem er nøkkelen/opunions leder? Topp bloggere, engasjerte facebook tilhengere og har gjerne egen blogg. 

Hvilke påvirkningskraft har disse?  Stor! De er trendsettere, og kommer med anbefalinger om hvor de selv kjøper 
klær.  

Hva vil få de til og bidra positivt? Inngå samarbeid med mest anerkjente bloggerne. Skrive relevante blogg innlegg.  

 
”Sosiale medier handler om å gi og få” 

7.0 Hvordan Norwegian Outlet bør løse de markedsmessige problemene og 
nå sine mål gjennom bruk av sosiale medier. 
	  
For å kunne løse de markedsmessige målene er Norwegian Outlet nødt til å være der hvor 
målgruppen er, legge til rette for to veis kommunikasjon og invitere til engasjement. Med 
dette vil sosiale medier kunne være med på å bidra til å løse de markedsmessige problemene. 
Det bør derfor opprettes en blogg som skal være hovedplattformen. Facebook er en nettside 
som kan bli erstattet av andre nye plattformer, og det er derfor viktig å ha en egen nettside 
som er stabil og som kan linkes til fra andre plattformer. NO bør være aktive på facebook og 
bruke facebook til å legge ut linker fra nye blogginnlegg, skape to veis kommunikasjon og 
engasjement. Etter en stund, hvor sosiale medier rutinene er godt innarbeidet kan man 
begynne å se litt på andre nettsteder som blant annet twitter. Det er viktig å begynne i det 
små14 og heller utvikle seg på sosiale medier og føle seg frem. Det kan være fristende og bare 
legge ut tilbud, og bruke sosiale medier til å informere om gode tilbud. Hvis NO skal få 
maksimalt utbytte av å være på sosiale medier er man nødt for å kunne gi leserne verdi av å 
følge NO, og det er nyttig å bygge relasjoner med potensielle og eksisterende kunder. Det er 
viktig at NO ikke blir en av de mange bedriftene som alltid skal prøve å selge. Når man gir 
leserne mer verdi vil leserne og følgerene si i fra når de er klare for å kjøpe. Engasjer før man 
begynner å selge og fokuser på kvalitet fremfor kvantitet av følgerene.  

	  

7.1 Hvordan nå målgruppen. 15 
 
1.Lytte 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Groundswell,	  Winning	  in	  a	  world	  transformed	  by	  social	  technologies/Charlene	  Li	  and	  Josh	  Bernoff.	  
15	  	  Kilde:	  Groundswell,	  s68-‐69.	  Winning	  in	  a	  world	  transformed	  by	  social	  technologies/Charlene	  Li	  and	  Josh	  Bernoff.	  
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For å kunne bli gode på å kommunisere med lytterne/følgerene kan det lønne seg å begynne 
med å lytte.Ved å google bedriftens navn med settinger som Norwegian Outlet bra utvalg, 
fine priser, hyggelige mennesker, god service eller Norwegian Outlet dårlig service, dårlig 
utvalg, dyrt kan man få en liten indikasjon på hva folket sier. For å følge med på hva som sies 
om NO kan man kjøpe tjenester, som Meltwater buzz og Solid Publication, disse tjeneste gjør 
at man kan legge inn søkeord som overvåker hva som skrives om bedriften på nettet. Disse 
tjenestene er veldig dyre og kan lett bli en hvilepute, jeg ser det ikke nødvendig at NO trenger 
dette per dags dato og mener at det som er det viktigste er at man selv er til stedet og følger 
med på blogger, facebook og generelt andre plattformer på sosiale medier. 
 
2. Snakke 
Bruk personer som er på sosiale medier til å spre tilbud, informasjon om selskapet. Dette 
avhenger selvfølgelig av at budskapet som legges ut er interessant og gir leserne verdi. Ved å 
lage youtube filmer som er kreative og med innhold som faller i smak, vil denne videoen 
kunne bli delt fra person til person. Man kan ta eksempler fra populære youtube videoer å 
prøve å gjøre det om til egen greie. Et eksempel kan være man lager en skjultkamera episode 
fra en av butikkene på NO hvor for eksempel en og en person kommer inn i butikken og 
spiller på et instrument å overasker de ansatte og kundene i butikken med en sang. Klarer man 
å få med ansiktsuttrykk og laget en morsom greie ut av det av det, er dette en typisk film som 
folk gjerne sender videre.  
 
Et godt eksempel på lytte å snakke med kunden er denne facebook meldingen fra november 
hvor en person kommenterer å foreslår lik rabatt som merket på 66 North, og 66 North svarer 
med å gi 66% rabatt. Dette er det sosiale medier handler om og er et godt eksempel på 
hvordan man bør gjøre det. Det er til og med brukt butikkens egen profil. Bra! Det eneste man 
kan pirke på er selve meldingen som kan virke litt kald. Eksempel på en melding med varme 
”Takk for tipset @terje og @Christer, da blir det 66% rabatt på Polartec Windpro Flecee 
jakker til barn, 4 år- 14år takket være dere. Håper dere tar turen innom ”eller ”håper vi ser 
dere på tirsdag J” 
	  

	  
	  
Man kan også gå inn på andres blogger å kommentere. Hvis man kommer bort i en blogg som 
har skrevet om NO, kan man legge igjen en hilsen, f.eks: ”Hyggelig at du likte deg på 
Norwegian Outlet, vi ønsker deg og dine venner velkommen tilbake”. Ved å oppfordre til å 
snakke om dere resulterer dette i at dere kommer høyere opp når det gjelder 
søkeoptimalisering.  
 
3. Engasjer 
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For å kunne engasjere leserne/facebook følgerene må det oppfordre til toveis kommunikasjon. 
Ved å være åpne og stille spørsmål om hvordan NO kan forbedre seg, vil man kunne få ærlige 
tilbakemeldinger, og ideer. For eksempel: ”hvordan kommer du deg til NO?” eller ”ville du 
benyttet deg av en gratis shuttle buss fra Oslo S?” eller en som engasjerer enda mer ”Hvis 
(antall) kommenterer på denne (eller liker) setter vi opp en shuttle buss på prøve i hele 
februar.” Hvis man får like mange kommentarer som man ønsker, kan man også spørre ”hvor 
ofte vil dere bussen skal gå?” Slik skaper man engasjement og NO sine potensielle kunder og 
kunder kan være med på å føle at de har bidratt til noe. 
 
4. Tilrettelegge 
Legg til rette for at man kan hjelpe leserne, som også kan hjelpe hverandre. Her kan man 
legge til rette for å gå ut å fortelle om det siste innen mote eller hvor på NO man får kjøpt ”it” 
plaggene. Man kan også skrive om plagg som ”holder deg varm i vinter”, eller ”den perfekte 
sommerkjolen”. På bloggen kan man også legge til rette for at leserne kan hjelpe hverandre 
som for eksempel ha en egen side hvor leserne kan bytte klær seg i mellom. Dette er med på å 
kunne gi leserne verdi og det er dette sosiale medier handler om. På bloggen eller facebook 
kan man oppfordre leserne til å laste opp eget outfit bilde av ”ditt beste kjøp på NO”, får man 
til dette og får folk til å bidra med egne bilder, øker dette nysgjerrigheten og leserne kan se 
klærne på andre mennesker i ”normale” settinger/kroppsfasonger og leseren får kanskje mer 
lyst til å kjøpe produktet. Dette er en aktivitet som vil spare NO for en del jobb og kundene 
selger til kundene.  
 
5. Oppfordre til innovasjon 
Involver kundene i bedriften. Dette er den mest krevende punktet av de fem målene, og  
krever at man har klart å gjennomføre noen av de punktene over. Ved å involvere personene 
på sosiale medier til å komme med forsalg til forbedringer, vil dette være en vinn vinn 
situasjon hvor forbrukeren får fortelle dere hva han/henne ønsker, og dere kan legge til rette 
for hvordan kunden vil ha det. Et eksempel her kan være å stille spørsmål. ”Hvis du fikk 
5000,- til å shoppe for på Norwegian Outlet, hva ville du kjøpt? ”Hvilket merke skulle du 
ønske var på NO?”. Får dere svar på disse spørsmålene kan dette være med på å gi dere en 
pekepinn på hva folk ønsker å kjøpe, deretter kan dere bruke dette i markedsføringen videre.  
	  

8.0 Hvilke sosiale verktøy Norwegian Outlet bør bruke og hvordan de 
prinsipielt og praktisk bør anvende dette. 
	  

8.1 Verktøy Norwegin Outlett bør bruke og hvordan prinsipielt og praktisk anvende 
det: 
Det er tre verktøy som NO bør bruke. Google Analytics, en tredjeparts applikasjon for 
Facebook og Tappyforms.	  	  
	  

8.1.1 Google Analytics 

Med Google Analytics kan man måle antall sidevisninger på nettsiden, hvor leserne kommer i 
fra geografisk sett og fra hvilke sider på internett. Man kan måle effekten av visningen, søke å 
oppdage trender og mønster. For eksempel kan man legge inn ordet ”Hunter støvler” å måle 
etter hvor mange som har søkt etter dette og hvor de befinner seg. Google Analytics bør 
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brukes for å finne ut hva folk søker etter av klær, butikker og hvor søkene kommer fra. Ved å 
tilpasse egne rapporter vil man kunne få en oversikt over det som man selv mener er relevant. 
Dette kan man bruke videre i markedsføringen og gir ideer til å skrive om relevante blogg 
innlegg.  
	  

8.1.2 Areca  

Areca er en bedrift som med driver med rådgiving innen strategi, forretningsutvikling og 
prosess. De har et produkt som heter Qslist som er en tredjeparts applikasjon til blant annet 
Facebook. For å kunne kjøre konkurranser på facebook må man gjøre dette igjennom en 
tredjeparts applikasjon. Grunnen til at facebook forbyr konkurranse på veggen er fordi de ikke 
ønsker å stå ansvarlig for konkurransen slik at de ikke risikere å bli stilt for retten. Man må 
derfor ha konkurransen på en egen server slik at bedriften selv får det fulle ansvaret. 
Applikasjonen fungerer slik at man må like konkurransen eller facebook siden for å kunne 
delta i konkurransen.	  16	  
	  

8.1.3 Tappyforms 

Tappyforms er en Ipad applikasjon som blir kjørt på en Ipad og er verktøy for 
nyhetsbrevmarkedsføring for butikker. Tappyforms vil hjelpe til med å forenkle måten å 
samle inn informasjon fra besøkende. Ved å plassere Ipaden i en liten ramme lett tilgjengelig 
ved kassen kan kunden enkelt og kjapt skrive inn e-post adresse og telefon nummer. Dette vil 
forenkle butikkens måte å samle inn kontaktinformasjon om kunden å erstatter den vanlige og 
tungvinte måte med penn og papir. Kontaktinformasjonen blir automatisk lagret på en egen 
nettside hvor man kan importere inn listen med nyhetsbrevkontakter, dette er lagt til rette slik 
at man fint kan klare å administrer den selv. Produktet vil kunne bidra til å øke informasjonen 
om hvem som handler hos NO, og butikkene sparer tid på å fylle inn skjemaene. Tappyforms 
kan bestilles i eget design og oppsett etter hvordan man ønsker det. Nyhetsbrevene som 
sendes ut kan oppfordre til å like Facebook siden og til å fortelle om/linke til bloggen.  
 
Tappyforms er et helt nytt konsept og foreløpig er det kun Stormberg som har testet ut dette i 
en av sine butikker. Butikken fikk raskt inn kontaktinformasjonen til over 300 kunder i løpet 
av de første ukene. 17 
	  

9.0 Hovedprinsipper for hvordan Norwegian Outlet skal kunne engasjere 
og aktivere målgruppen  
 
”Sosiale medier handler om menneskers liv og behov, ikke glem det `a. ” 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  www.areca.no	  
17	  www.tappyforms.com	  
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9.1 Engasjere og aktivere målgruppen 
For at Norwegian Outlet skal kunne lykkes med å engasjere og aktivere målgruppen bør NO 
være aktive på Facebook, opprette en egen blogg med interessante blogginnlegg, i tillegg lage 
korte og populære videoer på Youtube.  
	  
	  
	  
	  

Sosialt	  Nettverk	   Prioritet	  (Høy,	  Medium,	  Lav)	  

Blogg	  1	   Høy	  

Facebook	   Høy	  

YouTube	   Lav	  

 

9.2 Blogg 
Ifølge en undersøkelser fra HubSpot, vil selskaper som blogger jevnlig tiltrekke seg, 55% 
flere besøkende, 97% mer inngående linker og 434% mer indekserte sider18. Bloggen er stedet 
NO bør bruke mest tid på, og lage blogginnlegg kan virke lett, men det krever en del jobb bak 
hvert blogginnlegg. Forutsetningene for å lykkes med bloggen er at man ønsker og oppfordrer 
til dialog med kunden, ved å vite hvem man vil nå og hva man vil oppnå. Alle innleggene som 
skrives på bloggen bør inkludere navn og stilling til den som skriver, og bloggen bør skrives i 
første person. Det bør også være en egen side som heter om oss, hvor det ligger bilder av de 
som skriver. 19	  	  
	  
”Er innholdet bra, kan det leve på bloggen i flere uker” 
 
Bloggen bør gjenspeile designet til Norwegian Outlet og bør være oversiktlig. Tekstene bør 
være korte og konsise og det viktigste på bloggen vil være bildene eller videoen som blir lagt 
ut. En stor fordel som NO har er at Kathrine Sørland som er en profilert moteekspert kan 
bidra med blogginnlegg. Siden hun kun jobber på oppdrag, vil det naturlig bli mindre innlegg 
fra henne og det er derfor viktig at blogginnlegget blir så bra slik at det kan leve på bloggen i 
lengere tid. Kathrine bør ha sine egne innlegg som: Kathrine gir tips! Ved å bruke en profilert 
moteekspert vil innholdet få en troverdighet, oppmerksomhet og verdi. Bloggen bør komme 
med nye innlegg 2-3 ganger i uken. Et godt eksempel som har mange gode innlegg og ca 69 
000 unike lesere i uken20 er www.minmote.no , denne siden får mye hjelp av VG siden den 
drives av VG og ligger tilgjengelig på VG nettside. 
 

9.2.1 Eksempel på blogginlegg: 

• Skole outfit 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  Hubspot	  undersøkelse	  2011	  
	  
19	  Groundswell,	  s.109.	  Winning	  in	  a	  world	  transformed	  by	  social	  technologies/Charlene	  Li	  and	  Josh	  Bernoff,	  
20	  Espen	  Egil	  Hansen	  06.12.11	  
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• Jobb outfit 
• Hva har man på seg på jobbintervju? 
• Ansattes (hos NO) kles favoritter 
• Den perfekte julegave til venninne, kompis, bestemor osv.. 
• Bilder med hilsen fra de som besøker Norwegian Outlet sitt eget pappa hjørne  
• Morsomme svar fra barn som besøker merkevarebyen. (hva tror du outlet betyr?) 
• Gjesteinnlegg fra kjente bloggere, i stedet for å få de til å skrive om NO, spør om de 

kan skrive et gjesteinnlegg til dere. Dette vil være med på å få den populære 
bloggerens lesere inn på NO sin blogg. 
 

• En topp, forskjellige stiler.  
 

 
Bilde av kun produkt kan virke kjedelig, men setter man det sammen i forskjellige settinger 
gir det bildet VERDI. 

 

9.2.2 Tilrettelegge og engasjere 

Tilrettelegge for at leserne kan få hjelp eller få noe igjen for å lese på bloggen.  
Blogg listen i Norge på blogg.no er rimelig stabil, og de som ligger på topp blir liggende i 
mange måneder/år og det er vanskelig for nykommere å bli lagt merke til. På bloggen til 
Norwegian Outlet kan man legge til rette for at nye bloggere kan få flere lesere. Ved å kåre 
månedens nykommer, gir dette nye bloggere muligheten til å bli sett. Dette er med på gi 
leserne av NO sin blogg verdi. Bilder med bilder av folk skaper også oppmerksomhet, folk vil 
se folk! 
 
Andre konkurranser som:   

• Du får 5000,- til å handle for på NO, hva kjøper du og hvorfor? Vi trekker en tilfeldig 
vinner  

• Vær med i trekningen av bli ny dag med Kathrine Sørland 
• Morsdag/Farsdag, send oss bilde av moren/faren din sitt verste klesplagg, og gi 

han/henne sjansen til å få en ny garderobe fra Norwegian Outlet.   
• Flause antrekk? Hva er det mest pinlige du har gått med?  
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• Fortell oss om ditt beste shopping kupp 
 
Etter at vinneren er kåret, kan man lage et nytt innlegg om vinnere, for eksempel vinneren av 
bli ny dag med før og etter bilder.  
 

10.0 Ambassadører  
 
Siden Norwegian Outlet allerede har et samarbeid med flere kjente bloggere og ser at dette 
har positiv effekt er det viktig å fortsette med dette. NO bør også invitere nye og eldre 
bloggere for å nå flere av de eldste i målgruppen. Ved å bruke populære bloggere som skriver 
om besøket på Norwegian Outlet eller om dagens kjøp/outfit fra merkevarebyen, skaper dette 
en troverdighet hos leseren og det blir ikke like fort oppfattet som ren reklame og som fører til 
at innholdet får mer oppmerksomhet. For å kunne få frivillige ambassadører må man være 
flink til å følge opp med kommentarer og gi komplimenter de som skriver om NO og være 
tilstede. Opinionsledere sprer gjerne det som de er opptatt av og liker.  
 

”Folkelig gjør merkevaren Norwegian Outlet” 

11.0 Facebook 
Det er ikke slik at det er antall likere av siden som har noe å si, men kvaliteten på følgerene. 
Følgerene på facebook har liten verdi hvis de ikke liker eller kommenterer på det som blir lagt 
ut på siden. Jo flere som liker og snakker om dere, jo bedre er det. Her er noen grunner for at 
folk ønsker å følge bedrifter på facebook21 : 

• De vil vise andre at de liker deg 
• De vil få tilbud og rabatter 
• De vil få tilgang til noe eksklusivt! 

11.1 Her er 10 viktige punkter med eksempler på hvordan man kan forbedre 
facebook siden.  

1. Oppdater jevnlig med gjennomtenkte oppdateringer  

Eksempel: Oppdatere med jevne mellomrom, og ikke mange oppdateringer på en dag. Hvis 
man oppdaterer for ofte kan man oppdage at man mister følger, eller at meldingene ikke blir 
lagt merke til. Oppdatere man for sjeldent vil dette også ha en negativ virkning. Her gjelder 
det å føle seg frem til hva som vil fungere for Norwegian Outlet. 

 
2. Bruk logo med farge slik at den blir mer synlig 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  http://hanspetter.info/2011/04/facebook-‐like-‐vekst/	  hentet	  08.12.11	  
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Den logoen som blir brukt i dag, blir fort litt usyngelig når man kjapt går igjennom alle 
meldingene som ligger på ens egen side. Den sterke orange fargen som er i logoen vil være 
med på å synliggjøre meldingene mer.   
 
3.Vær mer interessant 
Eksempel: Ved å legge ut eksklusive tilbud som: De 10 første personene som er innom  
butikken (butikk) i morgen og gratulerer oss med bursdagen får 80% på et valgfritt plagg. 
 
4. Skap verdi for kunden 
For at siden skal bli mer verdifull for kunden kan man legge til rette for at kunden kan spørre 
om plaggene de er ute etter finnes i ”riktig” størrelse og er inne på lager/i butikken, og 
samtidig kunne svare på andre spørsmål butikkene pleier å få på telefon. Dette vil også kunne 
gi informasjon til andre som også kunne tenkt seg å spørre om samme spørsmål. Ved at 
butikkene er tilgjengelig og følgerene ser at andre følgere spør etter produkter kan dette også 
ha en positiv reklame effekt. 
 
Ved å legge ut bilder av klærne og som viser bildene i flere settinger gjerne på mennesker 
(folk vil se folk), vil dette kunne gi mer verdi for leseren enn små bilder som ikke sier så mye. 
Et godt eksempel på et bilde som gir kunden verdi er bilde ovenfor av toppen som blir vist 
med forskjellig stiler og tilbehør. Meldinger som inneholder andre ord en bare tilbud virker 
også mer interessant, for eksempel: 

• 3 nydelig kjoler fra Gant henger på stativet og venter på deg 
 
5. Ikke spam 

• Overdrevet salgsfokus blir gjerne oppfattet som spam. Bruk facebook til å kun 
fortelle om tilbud og salgsvarer. Noen tilbud kan legges ut, men ikke for ofte, og 
det bør være ekstra gode tilbud, eller satt sammen til et bilde med verdi, slik som i 
punkt 4.  

• Å gjenta de samme tingene mange ganger blir oppfattet som spam 
• Hyperaktivitet, blir man rent ned av meldinger fra samme bedrift er dette en 

irriterende faktor som kan føre til at man ikke ønsker å følge bedriften lenger. 9 av 10 
som unfollower kommer aldri tilbake. 22 
 

6. Engasjer publikum 
Ved å engasjere publikum til konkurranser og til å kommentere er dette med på å gjøre siden 
mere levende. Engasjement fører gjerne til at flere også følger siden. For å kunne engasjere på 
facebook kan forslaget om å stemme på om det bør settes opp gratis shuttle buss mellom Oslo 
S og NO være noe som skaper engasjement. Hvis man når det antallet med stemmer man 
ønsker, og en av de	  personene	  som	  har	  bidratt	  med	  en	  kommentar	  setter	  seg	  på	  bussen,	  
vil	  han/hun	  mest	  sannsynlig	  vis	  føle	  at	  ”dette	  har	  jeg	  bidratt	  til”,	  og	  man	  skaper	  et	  
sterkere	  bånd	  mellom	  kunde	  og	  Norwegian	  Outlet.	  
	  
Eksempel	  på	  meldinger	  som	  kan	  skape	  engasjement:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22	  Kilde: Cecile Staude, forelesning på BI høst 2011	  



	   21	  

• Hvilken butikk ønsker du på Norwegian Outlet? 
• Hvilken farge på høst jakken synes du er finest? (Bilde) 
• Hvilke klesplagg ønsker du deg mest? 
• Vi	  gir	  10	  kr	  opp	  til	  10.000,-‐	  til	  (veldedighet)	  for	  hver	  person	  som	  deler	  denne.	  

 
7. Besvar alle henvendelser 
Det er viktig at alle som skriver til NO på facebook får svar tilbake, enten at man takker eller 
svarer på spørsmålene. Får man mange kommenterer på samme melding kan man takk alle 
med en melding. Responstiden må være innen for 24 timer og bør være innenfor 12 timer. Det 
er i dag mange av butikkene som har sin egen facebook side, disse bør kunne svare på 
spørsmål som omhandler produktet eller tilbudet i den enkelte butikk, de ansatte bør ikke 
svare på meldingene på veiene av NO med egen brukerprofil. Når man svarer fra NO sin 
profil bør man legge igjen navn og eventuelt butikk. Alle butikkene på NO bør ha mulighet til 
å kunne svare, og bør derfor ha sin egen facebook profil. 
  
9. Tenk før du skriver 
Å tenke igjennom er dette noe jeg ville ha syntes var interessant, vil denne kunne skape 
oppmerksomhet er en god vane for at det ikke skal bli sendt ut kjedelige og uinteressante 
meldinger. Det er også viktig at man er høflig og ikke skriver/svarer spydig på kommentarer 
selv om noen skriver usaklig til bedriften/ansatte.  
 
10. Skriv til personer 
Det er mennesker man skriver til og meldingene må ikke bli standardiserte, meldinger med 
varme, et smil blir ofte tatt godt imot hos personen på andre siden av skjermen. 
Typisk nei melding: ”Det er 30% på alle vinterjakker fra butikken Høyer mandag 19. Des. 
Løp og kjøp!” 
Eksempel på ja melding: Går du ute å fryser? Vi har deilige dunjakker som holder deg varm. 
30% på alle dunjakker fra Høyer på mandag. Vinterhilsen fra Høyer” 

12.0 Facebook vegg midt i handlegaten 
 
På Norwegian Outlet kan det være en idé og sette opp en stor tv eller skjerm ute i handlegaten 
hvor man oppfordrer de besøkende til å bruke check in på facebook. Når kundene gjør dette 
vil meldingen komme opp på den store skjermen og man kan se hvem andre som har sjekket 
inn. Dette vil også være med på å skaffe Norwegian Outlet flere kunder som tilhengere på 
facebook.  

13.0 Konkurranse og facebook 
 
En viktig ting og huske på når det gjelder facebook er at man ikke har lov til å kjøre 
konkurranser på veggen. For å lovlig kunne gjøre dette må man gjøre det via en tredjeparts 
applikasjon som nevnt tidligere. Det er heller ikke lovlig å kunngjøre vinneren på veggen selv 
om konkurransen kjøres på en applikasjon. Vinneren må bli kontaktet på e-post først og først 
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etter dette kan man legge ut vinneren på facebook. Det er flere regler fra facebook å forholde 
seg til som den ansvarlige for sosiale medier på Norwegian Outlet bør sette seg inn i. Det som 
kan skje hvis en av reglene blir brutt er at hele siden med alle kontakter og innhold forsvinner 
fra facebook. Skjer dette må man ta kontakt med facebook så fort som mulig for å få greie på 
hva som er problemet. Ved og holde seg etter de regler og retningslinjer som er gitt skal dette 
ikke skje. Reglene finner man på facebook.23 

14.0 Youtube 
Folk ønsker som regel ikke å se reklame på tv, så hvorfor skal de da frivillig se det på nett? 
Ved å lage youtube filmer som handler om mote i stedet for å lage filmer som reklame vil 
dette ha større effekt. Det er viktig at filmene ikke blir for lange og med unødvendige pauser. 
Her kan man lage motefilmer med Kathrine Sørland, noe som gjør at videoen også vil få mer 
oppmerksomhet. Forslag på videosnutter som: 

• Hvilke bukser bør man bruke til forskjellige kroppsformer.  
• Hvilke farger er ”in” i år? 
• Hvordan pynte seg som gjest i bryllup 
• Bli ny dag 
• Kathrine viser sine favoritter  
• Guttas trender 

 
Andre filmer som ofte får oppmerksomhet er: 

• Skjult kamera 
• Flauser 
• Barn som sier noe med glimt i øyet 
• Frieri 

 
Her kan man bruke fantasien og lage noen videoer fra merkevarebyen som også kan gi PR, 
hva med å arrangerer et frier? Det er viktig at logo med hvor videoen kommer fra kommer 
opp synlig på slutten av filmen. 

15.0 Nyhetsbrev 
Bruk nyhetsmailen til de 16 000 personene i kundeklubbe og oppfordre de til å like siden og 
til å abonnere på bloggen. 
	  
”Folk som jobber med sosiale medier har en god og rask kilde til kunnskap 
om egen bedrift.” 

16.0 Hvordan Norwegian Outlet bør organisere arbeidet internt 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23	  http://www.facebook.com/legal/terms	  
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For at Norwegian Outlet skal kunne lykkes på sosiale meder er det viktig og helt nødvendig at 
ledelsen og administrasjonen ser viktigheten og har forståelse for hvilket arbeid som ligger 
bak 100% tilstedeværelse på sosiale medier. Det bør være en person som har ansvaret for 
sosiale medier og som kan fordele oppgaver å følge opp på blogg, facebook og fremdriften på 
de forskjellige prosjektene som blir satt i gang. Det er viktig at denne personen ikke blir 
stående alene med oppgaven og at nøkkelmedarbeidere får mulighet til å skape en 
kunnskapsbase som de kan formidle videre i bedriften. Hvis de ser trender eller får en rekke 
tilbakemeldinger/forslag fra kundene må dette tas på alvor, også av andre i bedriften. 
Ledelsen må gi sine nøkkelmedarbeidere frihet og ansvar til å øke kompetansen internt og til 
å kunne utvikle kreative måter å jobbe på via sosiale medier.  

Ledelsen bør 24: 

• Gi nøkkelmedarbeidere ansvar for både resultater og for læring – vær altså 
tydelig på hva Norwegian Outlet skal oppnå og hva bedriften skal lære. 

• Sørge for at de lager relevante målsettinger for prosjektene – målsettingene må 
altså være operasjonelle og må forplikte nøkkelmedarbeiderne til innsats. 

• Gi nøkkelmedarbeiderne ryggdekning for å bruke tid på ting som gjerne ikke passer 
inn i de “vanlige” parameterne for resultater. 

• Støtt opp under tiltakene  
• La organisasjonen ta del i resultatene og tiltakene – ikke la kunnskapen være 

utelukkende på noen få hender 

16.01 Alle ansatte på sosiale medier 
	  
Målet bør være at alle ansatte på Norwegian Outlet skal være med å bidra på sosiale medier i 
en eller annen form. Dette kan gjøres ved at det plukkes ut en person fra hver butikk til å bli 
med i en egen ”sosiale medier gruppe”. Denne person behøver ikke være den som har 
ansvaret for butikken men bør være en person som jobber minst 50% og som har en lidenskap 
for å gi kundene god service og oppfølging. Det handler ikke bare om ressurser men også om 
vilje, evnen og kunnskap, dette skal ikke være noe man trer over hode på enkelt personer, da 
kan man like heller la være og bruke de. Engasjerte personer med et godt øye for service og 
kundepleie er de riktige personene. Disse  personene bør delta på månedlige møter hvor man 
har en agenda som for eksempel: 
 

•  Hva kan lages av innhold til bloggen  
• Sette mål for hva som skal måles  
• Resultat fra sist måned, har man nådd målet? 
• Klekke ut gode ideer 
• Konkurranse 

 
Ved å kjøre noen konkurranser internt med det beste blogg innlegget som for eksempel  gir 
flest kommentarer eller likes, vil dette være med på å engasjere alle ansatte. Konkurransene 
bør være nøye gjennomtenkt og ikke gjennomføres for ofte.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

24	  http://www.kjokkenfesten.no/2011/11/21/sosiale-‐medier-‐for-‐ledere/	  hentet	  06.12.11	  
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16.2 Workshop 
Det bør også legges opp til en stor workshop med faglig innhold angående sosiale medier. På 
denne workshopen bør alle som ønsker å bidra på sosiale medier få bli med, helst alle ansatte. 
Ut i fra de beste ideene som kommer frem kan man plukke ut ideer og enkelt personer fra 
hver butikk til å ta ansvaret for sosiale medier for hver butikk. Ved å gå igjennom enkle 
retningslinjer og sette målsetninger som alle kan være med på vil dette kunne bidra til å skape 
samhold og engasjement i bedriften. På workshopen bør man leie inn gode foredragsholdere 
som jobber med sosiale medier på et profesjonelt nivå. Cecilie Staude ansvarlig for faget 
Sosiale medier på BI, Hans-Petter Nygård-Hansen foredragsholder	  innen for sosiale medier, 
Jørgen Helland fra Hallogen, Thomas Moen og Arnt Eriksen er noen gode eksempler på 
dyktige foredragsholdere.  
 
Når man engasjerer så mange som mulig, vil dette kunne generer mer omtale på de 
forskjellige sosiale medier plattformer. Hvis 60 personer deler et innlegg til sine venner er 
sjansen større for at det når ut til flere og innholdet vil virke mer troverdig fordi den er blitt 
anbefalt eller ”postet” av en venn. (NB! Spam). Sosiale medier er også en form for dugnad, 
det er ikke alltid at man er på jobb, men av like vel kan svare på en enkel melding hvis man 
vet svaret. Det kan være lurt og ha noen enkle retningslinjer til alle ansatte for bruk av sosiale 
medier, disse vil dere kunne finne i vedlegg 2. 
 
Hver butikk på NO bør ha sin egen facebook profil med 2-3 administratorer som kan svare på 
henvendelser. Når det er stille perioder, kan man legge opp til at ansatte kan bruke facebook 
til å svare på henvendelser på Norwegian Outlet sin vegg med butikkens profil og på veiene 
av den enkelte butikk.  
 

16.3 Twitter 
	  
Twitter er et genialt verktøy for den som ønsker å lærer mer om sosiale medier og til å få 
tilgang på raske nyheter. Ledelsen og de ansvarlige for sosiale medier bør opprette en egen 
brukerprofil å følge med på informasjonen som blir skrevet om sosiale medier fra forskjellige 
dyktige fagpersoner. Disse gir av kunnskapen sin helt gratis, og man får mye igjen av å være 
på twitter. Se vedlegg 1 25, Twitter for nybegynnere for å komme i gang og for liste over 
dyktige personer innenfor sosiale medier man kan følge på twitter. 
 
Hvilke økonomiske/organisatoriske ressurser kreves for å realisere målene  

17.0 Budsjett – Hvilke økonomiske/organisatoriske ressurser kreves for å 
realisere målene? 

	  
Ressurser	   Ca	  kostnad	  for	  2012	  	  
Google	  Analytics	   0,-‐	  
Qslist	   2400,-‐	  
Tappyforms	  	   3600,-‐	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25	  http://innbokskontroll.wordpress.com/2011/11/27/twitter-‐for-‐nybegynnere/	  hentet	  20.11.12	  
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Kurs,	  per	  person	   3000,-‐	  
Grafisk	  hjelp,	  blogg	   50	  000	  
Konsulent	  tjeneste	   10	  000	  

	  
I	  tillegg	  kommer	  engangs	  kostnad	  per	  iPad	  med	  3000,-‐,	  administrasjon,	  enkelte	  oppdrag	  
fra	  Kathrine	  Sørland	  og	  andre	  kostander	  som	  enkel	  film	  produksjon	  og	  workshop.	  Et	  
realistisk	  budsjett	  vil	  kunne	  være	  på	  ca	  200.000,-‐	  	  
	  

17.1 Hvor mye tid bør brukes på sosiale medier 
	  
Det er vanskelig og si noe om hvor mye tid NO bør bruke på sosiale medier, siden dette er i 
en oppstartfase bør man bruke så mye tid som mulig å lære av det man erfarer. Jo mer man 
oppfordrer til kommunikasjon med konkurranser osv. jo mer får man å gjøre. Det er viktig at 
ledelsen setter en klar grense for hva som er alt for mye bruk av tid på sosiale medier, og at de 
har forståelse av viktigheten av å prioritere sosiale medier. Noen dager kan man bruke opp til 
en hel dag, mens andre dager bruker man bare 15 minutter. Her må man bruke litt skjønn, 
	  

17.2 Hva man ikke bør gjøre26: 

• Ikke ha tid og ressurser til å gjøre de viktigste tingene på de riktige tidspunktene 
– for eksempel å la være å skrive blogginnlegg i en lanseringsfase. Da har dere 
allerede lagt grunnlaget for fiasko. 

• Flytte på medarbeidere som har begynt å lære – da mister dere kompetansen på 
plattformen og fingertuppfølelsen 

• Pakke inn Sosiale medier i en rigid struktur som fjerner all glede og personlig 
engasjement – ingen kommer noen vei med sosiale medier med mindre 
medarbeiderne har mulighet, motivasjon og glede ved å gjøre dette 

• Undergrave tiltakene i sosiale medier ved å ikke behandle dem med det alvoret 
de fortjener 

	  

18.0 Måleparameter for ROI (Return of investment)  i sosiale medier.  
Det er vanskelig å måle verdien av sosiale medier i kroner og øre. Her er noen punkter man 
kan måle etter: 

• Besøkstall og hvor trafikken kommer fra 
• Nettverkets størrelse mht. antall fans, medlemmer og lignede 
• Antall kommentarer og innlegg om merkevaren 
• Kvaliteten på kommentarene 
• Søkemotorrangering 
• Involvering fra bloggere og journalister. 
• Salg og andre ROI måleparametre 
• Hvor stor andel bedriften har av sosiale medier i forhold til konkurrentene.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26	  http://www.kjokkenfesten.no/2011/11/21/sosiale-‐medier-‐for-‐ledere/	  hentet	  06.12.11	  
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19.0 Jus i sosiale medier 
	  
Det er viktig og være klar over hva som er straffbart og ikke av det som legges ut på blogg og 
facebook, her er noen punkter med lover man bør være ekstra klar over: 
 
Lov og rett på nett 27: 

• Ytringsfrihet 
• Personvern	  
• Arbeidsrett 
• Markedsføringsrett 
• Opphavsrett 
• Varemerker, design 
• Avtalerett 

	  

20.0 Konklusjon 
	  
For at Norwegian Outlet skal kunne lykkes på sosiale medier kreves det engasjement fra 
ledelsen, klare mål og målsetninger. Det er nødvendig og bruke sosiale medier til å skape en 
to veis kommunikasjon og til å gi leseren verdi av det som blir lagt ut. Norwegian Outlet bør 
opprette en blogg å gjøre noen grep på selve innholdet på facebook. Det er ikke antall følgere 
som har noe å si, men kvaliteten på hvem som følger. Personer som er aktive og interessert i 
det som det blir skrevet har lettere for å dele, en personer som har blitt lokket med på siden av 
konkurranser er ikke nødvendigvis en kvalitets følger. 
 
Det er nødvendig at ledelsen ser verdien av tidsbruk og ressurser på de forskjellige 
plattformene, det er viktig at de ansatte får litt frie tøyler og kan bruke tid til å være kreative. 
Ved at de ansatte får tilbakemelding og respons fra kunder vil dette kunne være med på å gi 
NO verdifull kunnskap som man elles ikke ville fått, og som kan føre til innovasjon for 
bedriften.  
 
Ved å engasjere på sosiale medier med konkurranse og oppfordre til kommunikasjon vil dette 
skape mer jobb. Det er viktig at alt blir fulgt opp og at man er til stedet. Det kan virke litt mye 
å sette seg inn i med en gang, men tar man en ting om gangen og følger strategien som er 
nevnt ovenfor vil dette være med på å gjøre oppgavene enklere. Det er også viktig å føle seg 
frem på hva som vil fungere for Norwegian Outlet på sosiale medier. Sosiale medier vil ikke 
erstatte vanlig markedsføring men kommer i tillegg og er en del av den integrerte 
markedsføringen.  
 
Norwegian Outlet har alle forutsetninger for å kunne lykkes, og jeg ønsker dere lykke til!  
 
 
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27	  Bull	  og	  co	  advoktaer,	  BI	  PowerPoint	  
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