
Context is King!
I kampen for å bli sett, har vi glemt viktigheten av å bli forstått.?

kim@bjornqvist.no



Kommunikasjon
betyr å skape et 
fellesskap
(communicare)



Kontekst betyr å flette sammen (contexere)



Det handler om 
felles forståelse



Hmmm...







Fun fact:

•80 % av bedrifter med tilstedeværelse på 
nettet mener de gir kundene gode 
opplevelser på sosiale medier.

•Hvor mange % av kundene var enige?



(Marketing Today)



Auda.



Det handler ofte om at folk ikke
bare skal se – men også forstå

budskapet



Jamen, vi har 
jo så gode 
algoritmer!



Algoritmer og »innsikt» bygger på research

• Hawthorne-effekten. Folks 
oppførsel (eller det de svarer) 
endrer seg fordi de blir
observert

• The desirable and the desired: 
Samfunnets normer vs det folk 
virkelig mener/gjør

• “The intention-action gap”



65% sier de vil 
kjøpe «bærekraftige 
merkevarer»

Mens bare 26% virkelig
gjør det (Harvard Business review)



«Weapons of math destruction»



Målrettet reklame eller digital stalking?



Et lite 
eksperiment:



Kampen om 
oppmerksomheten

(fra 500 reklameeksponeringer til
5000 på 30 år)



Bjørnqvists
paradoks:

Det er viktigere å bli forstått
enn å bli sett. Men for å bli
forstått må du først blir sett.



På tide å
minne om 
denne?



Oppmerksomhet
og
Forståelse



Kjennskap
og
Kunnskap





Er det så nøye om folk 
misforstår? Tja.... • Peloton shares fell 15% 

Tuesday through Thursday, 
erasing nearly about $1.6 
billion in market value, as 
late-night comedians and 
social media mocked the
company’s holiday ad.

• The Wall Street Journal, des 2019

• Minus NOK 14.443.200.000 
PÅ TRE DAGER!

• (= Storebrand)



Er det så nøye om folk 
misforstår? Tja....

• Kjeden havnet på 67. plass 
av de 70 bedriftene på 
omdømmelisten (fra topp 5)

• Rema 1000-grunnlegger 
Odd Reitan har senere 
innrømmet at det ble gjort 
feil. (Kampanje)

• Direkte tap anslås til rundt 
NOK 100 mill



Men hvis du er på samme bølgelengde 
som kunden...

• Nr 1 på omdømmetoppen flere
år på rad.

• Schibsteds største moneymaker 
I årevis.

• Sitat fra hjemmesidene deres: 

• “ Vi mistet aldri brukerne av 
syne”



Hvorfor er det så viktig å bli 
forstått??

• Forskning: Det betyr mer for 
folk å bli forstått, enn å bli 
elsket (Psychology Today, 2017)



Skaper
dypere

kunnskap (og
etter hvert
vennskap?)



Bekreftelse 
på identitet



En 
bekreftelse 

på at du 
faktisk 

eksisterer



Tilhørighet 
(trygghet)



Du er en del 
av noe større



Du er
akseptert



Du forstår
deg selv
bedre



Nøkkelen til 
forståelse er å flette

budskapet inn i en 
sammenheng som 

målgruppen 
identifiserer seg 

med og aksepterer .

•Kontekst!



Ok, så da er det bare å 
gå for det «normale»?
• «Normalitet er en asfaltert vei: Den er behagelig å 

gå, men ingen blomster vokser på den.» Vincent van 
Gogh

• Normalitet er et fint ideal for de som ikke har noen 
fantasi.» C.G Jung





Erich Fromm (1900-1980):

• Normalitetens patologi:
• Det å hele tiden forsøke å være som 

alle andre er patologisk (en sykdom)
• Vår tids epidemi?



En av de 
vanligste 

årsakene til 
depresjon
(og konkurs?):

• Eksistensiell isolasjon



Ordene vi velger skaper virkeligheten



Ikke sånn



Sånn!



Ikke sånn



Sånn!



Hvis du f.eks. skal selge 
reiser på nett, må du altså 
• Lage en kort film, så folk ikke går lei

• Med bilder fra vakre destinasjoner

• Og pene mennesker som hygger seg

• Og skikkelig hipp musikk

• Og ikke glem tydelig logo på skjermen hele tiden!

• Eller- kanskje ikke?



Mest populære nettreklame i 
Norge 2019 iflg google (Kampanje 27/1-
2020)

• 500.000 visninger

• 8000 likes

• 500 kommentarer
• 200.000 avspillinger på

Spotify
• Nr 8 totalt (!) på youTube

Norge 2019



Oppsummering....

• Å kommunisere betyr å skape et fellesskap – skape 
felles forståelse

• Kontekst betyr å flette sammen
• Forståelse i markedskommunikasjon oppnås ved å 

sette produkt og budskap inn i en kontekst som er 
relevant for de du skal påvirke

• Pass deg for normativ tenking. Forer du 
datamaskinen med p**s , får du neppe champagne 
ut i den andre enden

• Husk at ordene vi bruker skaper virkeligheten.
• Gjør som finn.no, ikke mist kunden av syne!
• Og, sky det «normale» – det kan konkurrentene ta 

seg av!



Takk for meg!


