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Fra eierskapsmeldingen 

• Om selskapet

Norges sjømatråd bidrar til økt verdiskaping i fiskeri- og havbruksnæringen gjennom økt 
etterspørsel og kunnskap om norsk sjømat i inn- og utland. Dette oppnås gjennom 
markedsføring av Norge som opphavsland, og arbeid med markedsinformasjon, 
markedsadgang og beredskap. Selskapet søker også å utvikle nye og videreutvikle etablerte 
markeder, samt fremme og trygge omdømmet til norsk sjømat. 

• Statens eierskap

Statens begrunnelse for eierskapet i Norges sjømatråd er å legge til rette for næringens 
finansiering av aktiviteter som skal bidra til økt etterspørsel etter og kunnskap om norsk 
sjømat.

Statens mål som eier er å maksimere eksportverdien av norsk sjømat.

Staten eier 100 prosent av Norges sjømatråd.



Styringsstruktur i
Norges sjømatråd

Styret

Markedsgrupper
(artsstrategier)

Referansegrupper

Sjømatselskaper, bransjeorganisasjoner, fiskesalgslag





Aktivitets-
planer

Markedsplaner

Artsstrategier

Overordnet strategi

2017 og 2018 2019 og 2020
Endring og omstilling Implementering og utvikling



Visjon Sammen vinner vi verden for norsk sjømat

Formål Øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder

Mål Være en betydelig bidragsyter til næringens posisjon og verdiskapning 
(målt og opplevd). 

Artsstrategier

Laks og ørret Hvitfisk Pelagisk Skalldyr Konvensjonell

Verdiskapningsområder

Slik gjør vi det

Markedsinnsikt og 
kompetanse Markedsadgang Identitet og 

omdømme
Beredskap og 

omdømmesikring
Konsumrettede 

tiltak

Kundefokusert
Tett på næringen

Helhetlig
verdikjedeperspektiv

Markedsdrevet
plattform

Resultatorientert
Dokumentere effekt

Verdiskapende og effektive felleskapsløsninger 



Total eksport, fordelt mellom verdi og volum
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Er investeringen lønnsom?







12

Incremental sales & ROI of Salmon campaign

€ 27,182

ROI**

€ 2,506,570

1.11

*MEDIA UPLIFT: Incremental sales ( euros)  that comes from Media 
**ROI : Return per 1€ invested

MEDIA UPLIFT*

1.56

€ 6,107

€ 99,660POS

5.44

0.42

TOTAL 2,639,519€ 1.54

Inversiones campaña 
Salmón 2017 New Concept

0.77

2.38

1.08

0.97

Benchmark

92.248€

5.200€

14.664€

1.668.890€

Resultater laksekampanje Spania
Positive return for Media investment: Facebook, TV and POS (Point Of Sales) provides best performance 

0.82

2.60

0.90

1.03

Food & Beverage benchmark





Veien videre
–

Vi introduserer to 
målhierarkier



Forretningsmål
- Økt verdi (Utvide, øke eller sikre markedsandeler)

Adferdsmål
- Økt antall kjøp

- Øke antall kjøpere 
- Økt volum/verdi per kjøp

Holdningsmål
- Norge skal være ansett som sjømatnasjonen

- Norsk sjømat skal være foretrukket
- Norge skal være ansett som en troverdig og stabil leverandør av sjømat

- Norsk sjømat skal ha en tydelig identitet som leverer på de viktigste driverne 
- Styrke kjennskap til SFN-merket

Kommunikasjons- og aktivitetsmål
- Kampanjer på eller over benchmark, 

- Økt synlighet i fortjente og egne kanaler

Målhierarki – øke verdien av norsk sjømat

Var investeringen lønnsom? 
ROI

Hva skjedde under kampanjeperioden?
Økt antall kjøpere, flere kjøp eller volum/verdi per handletur

Påvirket vi holdninger positivt?
SCI - Kjennskap, preferanse, omdømme, assosiasjoner 

Fungerer kommunikasjon og aktivitetene?
Reklameerindring, oppmerksomhet, avsender-ID, 

kjøpsintensjon, motivasjon, involvering
Mediedekning, nøkkeltall

Hvordan måler vi: 



Er næringen fornøyd?



Forretningsmål
- Høy tilfredshet for Sjømatrådets markedsarbeid og tjenester

Adferdsmål
- Økt antall brukere 

- Økt bruk av våre tjenester

Holdningsmål
- Øke kjennskap til Sjømatrådets markedsarbeid og tjenester

- Sjømatrådets markedsarbeid skal opplevelse som et konkurransefortrinn

Kommunikasjons- og aktivitetsmål
- Antall 1 til 1 møter med næring (fysisk/online), nyhetsbrev, etc.

Målhierarki – Høy tilfredshet

Årlig tilfredshetsmåling

Nøkkeltall fra nettsider
Deltakelse på konferanser, seminarer og webinarer

Bruk av Bedriftsinitiativ. SFN. etc.

Kontinuerlige målinger digitalt
Questback på enkeltaktiviteter

CRM, åpningsrate

Hvordan måler vi: 



Strategi,  planer, mål og KPI

• Tydelige mål og hvordan de skal måles og 
kommuniseres

• Rød tråd fra strategi til aktivitet til mål og 
måloppnåelse

• Resultat og relasjon / kommunikasjon

• Eier (shareholders)

• Sjømatnæringen (stakeholders)

• Tillit og eierskap 

• Hele organisasjonen må med



Sjømat er
en viktig del av 

løsningen
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