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Pingle eller bølle, selvrealiserende eller slave? Forbrukeren står fram som en av vår tids mest ambivalente
skikkelser. For noen er hun den som skal redde verden – fra staten, fra kapitalen eller fra økologisk kollaps,
for andre er hun et sneversynt, samvittighetsløst ødeland, for andre igjen en avmektig og manipulert
stakkar – kapitalismens kanonføde og evige offerlam. Uenighetene finnes også igjen i forståelsen av det
tilstøtende fenomenet forbruk. For noen er det ganske enkelt hverdagslivet, slik det utfolder seg for de
fleste av oss. For andre er det en egennyttig, strategisk velgende aktivitet som får sitt fremste utløp i
butikken og på nettet.
Dette er en bok om forbrukersosiologi, det å forstå forbruket og forbrukernes rolle i samfunnet. I boka
belyser forskere fra ulike forskningsinstitusjoner dette komplekse feltet, tuftet på ulike akademiske
tradisjoner med et mangfold av tilnærminger. Bidragene viser hvordan begrepene, overalt hvor de brukes,
mobiliseres i tungt ladede moralske og politiske diskusjoner om rettferdighet, det gode liv, staten, markedet,
begjær, synd, skam eller økologisk og politisk ansvar. Vi ser også på hvordan den pågående
digitaliseringen av hverdagslivet aktualiserer og endrer mange av disse problemstillingene og hvordan
forbrukeren blir forsøkt mobilisert for å skape en mer bærekraftig verden.
Boken er spesielt aktuell for samfunnsfag og økonomiske fag på høyskole- og universitetsnivå, men
henvender seg også til alle som er opptatt av hvordan markedet og forbruket former våre liv.
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Pingle eller bølle, selvrealiserende eller slave? Forbrukeren står fram som en av vår tids mest ambivalente
skikkelser. For noen er hun den som skal redde verden – fra staten, fra kapitalen eller fra økologisk kollaps,
for andre er hun et sneversynt, samvittighetsløst ødeland, for andre igjen en avmektig og manipulert
stakkar – kapitalismens kanonføde og evige offerlam. Uenighetene finnes også igjen i forståelsen av det
tilstøtende fenomenet forbruk. For noen er det ganske enkelt hverdagslivet, slik det utfolder seg for de
fleste av oss. For andre er det en egennyttig, strategisk velgende aktivitet som får sitt fremste utløp i
butikken og på nettet.
Dette er en bok om forbrukersosiologi, det å forstå forbruket og forbrukernes rolle i samfunnet. I boka
belyser forskere fra ulike forskningsinstitusjoner dette komplekse feltet, tuftet på ulike akademiske
tradisjoner med et mangfold av tilnærminger. Bidragene viser hvordan begrepene, overalt hvor de brukes,
mobiliseres i tungt ladede moralske og politiske diskusjoner om rettferdighet, det gode liv, staten, markedet,
begjær, synd, skam eller økologisk og politisk ansvar. Vi ser også på hvordan den pågående
digitaliseringen av hverdagslivet aktualiserer og endrer mange av disse problemstillingene og hvordan
forbrukeren blir forsøkt mobilisert for å skape en mer bærekraftig verden.
Boken er spesielt aktuell for samfunnsfag og økonomiske fag på høyskole- og universitetsnivå, men
henvender seg også til alle som er opptatt av hvordan markedet og forbruket former våre liv.
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På denne nettsiden kan emneansvarlige og faglærere laste ned læringsverktøy til Forbrukersosiologi av
Thor Øivind Jensen, Eivind Jacobsen, Morten W. Knudsen og Gerhard Schjelderup (red.).
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Raketter og rebeller er som undertittelen sier skrevet for “deg som vil bygge merkevarer folk bryr seg om”.
Siden 1. utgave kom ut i 2017 har behovet for å bygge merkevarer blitt stadig mer aktuelt. Digitale
merkevarer bygges gjennom brukeropplevelsen, og det betyr at merkevaren påvirkes av alt fra
forretningsmodell til feilmeldinger. Dermed må alle i organisasjonen ha like god forståelse for merkevaren
og hvordan de kan være med å styrke den.
En sterk merkevare er mer lønnsom, gjør det lettere for virksomheten å rekruttere de flinkeste
medarbeiderne og fører til at den verdsettes høyere.

Raketter og rebeller gir deg relevante metoder, modeller og en verktøykasse for merkevarebygging i vår tid.
Ved å ta i bruk disse vil du:
• Posisjonere merkevaren slik at den står tydelig frem på konkurransearenaen.
• Skape en merkevarepersonlighet folk kan identisere seg med.
• Gi folk gode grunner til å bli støttespillere som heier på merkevaren din.

Raketter og rebeller er en fagbok for deg som synes det er verdt å grave litt dypere for å sikte skikkelig
høyt.

Monna Nordhagen er partner i Mars, et rådgivningsselskap og fagmiljø for merkevarestrategi. Hun er en
mye brukt foredragsholder og kursleder både for kunder og andre som brenner for innovasjon, merkevare,
markedsføring og entreprenørskap.

Kirsti Rogne er partner i rådgivningsselskapet Mars. Hun har jobbet nasjonalt og internasjonalt med
merkevarer som markedssjef, rådgiver og tekstforfatter siden 2000.

«I Raketter og rebeller fant vi de verktøyene vi trengte for å forstå merkevaren i en kulturell, kommersiell og
teknologisk sammenheng og kommunisere dette til både egne folk og byråer vi jobber med, på en tydelig
og engasjerende måte.»
Malin Berge, Head of Nordic and Baltics, Mastercard

«Maxbo har en utpreget kjøpmannskultur, med en naturlig utålmodighet når det gjelder teori. Raketter og
rebeller ga oss raskt et rammeverk for å stille de rette spørsmålene og jobbe frem gode svar.»
Eirik Grønli, markedsdirektør, Maxbo

«Vipps har ambisjon om å være Norges mest merkevaredrevne selskap. Sommeren 2017 ble ledergruppa
sent på sommerferie med Raketter og rebeller. Derfra har vi bygget forretningsstrategien med merkevaren
som utgangspunkt.»
Elisabeth Haug, nestleder, Vipps

«Vi har brukt verktøy i Raketter og rebeller for å diskutere oss frem til konkretisering av strategiske valg og
hvilke praktiske konsekvenser de har for hva vi er, hvem vi er, hvilken rolle vi har i markedet og hva vi da
må gjøre.»
Jarle Moe, markedsdirektør, Fremtind
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Markedsføringsledelse tar utgangspunkt i markedsplanmodellen. Boka fokuserer på markedsplan- og
markedsstrategiprosessen, forretningsideer, kjøpsatferd, markedsundersøkelser, situasjonsanalyser og
markedssegmentering. Konkurransefaktorene pris, produkt, distribusjon, påvirkning og personal
gjennomgås grundig. Et kapittel tar også for seg etikk, etiske vurderinger og lover som er viktige å kjenne til
i markedsarbeidet. Boka avsluttes med et eksempel på en markedsplan. Hvert kapittel har
arbeidsoppgaver.Når 3. utgave av boka er her, er verden blitt digitalisert, og CSR (bedriftens
samfunnsansvar) er nødvendig. Internett og dagens digitale muligheter har gitt markedskommunikasjon
helt nye rammebetingelser. Tankegangen og teorien er den samme, men det er blitt mange nye muligheter
i det praktiske arbeidet. Utviklingen vil sannsynligvis være stor også i årene framover, og som
markedsførere må vi klare å se mulighetene i den digitale verden. Boka inneholder to nyheter: Det ene er at
lov- og etikk-kapitlet er blitt mer etikk og etiske vurderinger og mindre lover. Det andre er at siste kapittel i
boka er et praktisk eksempel på en markedsplan. For å følge opp dette med bærekraftig utvikling er
produktet i markedsplanen et minihus, et lite hus som bruker lite energi og krever lite materiell når det
bygges.
Læreverket er spesielt godt egnet for fagskolen både til LØM-fagene på de tekniske linjene, til ledelsesfag
generelt på fagskolenivået og i mesterbrevutdanningen.
Mette Holan arbeider ved Fagskolen i Steinkjer, og har undervist i fagskolen i en årrekke.
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Grønn markedsføringsledelse er den første norske læreboka som handler om bærekraftig entreprenørskap,
strategi og markedsføring. Vi håper den skal bidra til å endre praksis i næringsliv og i organisasjoner. De
viktigste endringsaktørene i norsk økonomi er bedriftene, og det er derfor viktig at kunnskapen om
strategier, metoder og instrumenter som kan bidra til et grønt entreprenørskap, er på pensumlistene til dem
som i fremtiden skal bidra til positive endringer.Boka gir en oversikt over de viktigste elementene for å
skape bærekraftige endringsprosesser, som igjen krever at både sosiale, miljømessige og økonomiske
resultater vektlegges. Den klassiske bedriftsøkonomiske modellen med en snever forståelse av
økonomiske resultater må endres til å forankre bedriftenes strategier mot bærekraftig virksomhet.
I den nye, «grønne» modellen er dette resultatet tredelt. Beslutninger må knytte sosiale og relasjonelle
forhold til miljødimensjoner og økonomiske resultater. Det er synergieffektene mellom disse tre
resultatdimensjonene som skaper fremtidig bærekraft. Derfor handler denne boka om hvordan strategier og
beslutninger kan stimulere til å øke de bærekraftige resultatene.
Videre ser vi på hvordan bedriftene kan bidra til å endre forbruksmønsteret og det fysiske miljøet.
Studentene skal lære hvordan koplingen er mellom bærekraft og forbruk i ulike næringer, forsyningskjeder
og sektorer, og hvilke effekter bærekraft kan ha på måten organiseringen av økonomisk aktivitet skjer på.
Bedriftenes ansvar stopper ikke lenger ved handledisken i butikkene. Avanserte innhentings- og
avfallssystemer bidrar til å utvikle bærekraftige livssykluser for produkter, som igjen bidrar til at bedrifters
image, brands og tillit i markedet endres.
Studenter som har lest denne boka, skal bli i stand til å identifisere «grønne» verdier og segmenter og
omsette disse i strategier, planlegging og beslutninger samt kunne rapportere bærekraftige resultater til
ulike interessenter (eiere, ansatte, kunder osv.).
Arne Nygaard er professor ved Høyskolen Kristiania. Nygaard har publisert mer enn 50 vitenskapelige
artikler, syv bøker, samt kommentarer og artikler om bedriftsøkonomiske temaer i populærpresse og aviser.
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I 20 år har vi laget nettsteder, i 20 år har vi feilet. Vi har sendt medarbeiderne på skrivekurs, drevet
kompetansebygging på brukervennlighet og laget webstrategier. Vi har lært om informasjonsarkitektur,
universell utforming og responsivt webdesign. Vi har lært å skrive effektivt for både leserne og
søkemotorene. Kort sagt: Vi vet hva som kjennetegner gode digitale løsninger.
Likevel snubler vi gang på gang.
Selv om vi har kompetanse på innhold, design og brukeropplevelser, er vi ikke organisert slik at vi klarer å
forvalte den på riktig måte. De to største problemene er at vi mangler:
- tydelige strategier for hva vi ønsker å oppnå.
- rutiner for å forvalte nettstedet på riktig måte.
I denne boken vil vi blant annet vise deg hvordan du:
- systematisk forvalter og vedlikeholder nettstedet ditt.
- prioriterer riktig.
- synliggjør kvalitet og forretningsverdi.
- bygger opp respekt for webarbeidet i virksomheten.
- må organisere deg for å sikre kvalitet og verdi på innholdet ikke bare i prosjektet, men hver dag hele
året. Denne boken passer både for studenter innen journalistikk, medievitenskap og markedsføring og for
folk som jobber profesjonelt med websider. Sistnevnte gruppe inkluderer ledere, webkommunikatører,
tekstforfattere, redaktører, markedsførere og kommunikasjons- og informasjonsmedarbeidere.
Ove Dalen er faglig leder i Netlife Research og jobber med innhold og digital strategi. Han har skrevet
bøkene God nettskriving og Effektiv nettskriving og har i 20 år hjulpet store norske mediekonsern, bedrifter
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og organisasjoner med strategier, kompetansebygging og innholdsutvikling på nett.
Eirik Hafver Rønjum er digital strateg i Helsedirektoratet og regnes som en av Norges ledende eksperter
på digital strategi og innhold på nett. Han har jobbet både som journalist, webredaktør og konsulent.
Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum
Rønjum er en etterspurt foredragsholder i webkommunikasjon.
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Vårt forbruksmønster er endret i det seneste tiåret og vi leter etter nye veier for å lære, bli underholdt og
nyte livet. I dag snakker vi om opplevelser, opplevelsesøkonomi og opplevelsesindustri. Opplevelser
handler om å få kunden engasjert og om at følelser er viktige ved kjøp og forbruk. Boken bidrar til å øke
forståelsen av hva en opplevelse er og hva som påvirker kundene. Ved hjelp av teorier, modeller og
praktiske eksempler, får leseren kunnskap om hvordan bedrifter kan arbeide strategisk med opplevelser og
markedsføring. Leseren vil kjenne seg igjen i bokens mange eksempler og kan tilpasse forfatterens ideer,
metoder og modeller til sin egen situasjon.Å skape opplevelser er skrevet for deg som er bedriftsleder,
markedsfører eller student innenfor markedsføring, tjenesteyting eller reiselivsfag. Den ble valgt til årets
markedsføringsbok da den kom ut i Sverige. Lena Mossberg er professor i opplevelsesøkonomi ved
Handelshøyskolen BI. Hun har tidligere arbeidet ved Handelshögskolan i Göteborg og som gjesteprofessor
ved Institutionen för restaurang och måltidskunnskap i Grythyttan, Örebro universitet.
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