
Omstilling og digitalisering 



Søkvolum * konkurranse 
Høy konkurranse krever et søkeord hvor marginen kan bli høy, dvs: potensiale for å tjene mye penger på 1 

klikk til nettsiden sin
“Top of page bid” 

Hvilket ord er det dyreste søkordet i 
Google ads i Norge (september 2019)? 



“Refinansiering” = 919.64 NOK
“Refinansiering lån uten sikkerhet” = 902.90 NOK  

(…) 
“samle lån og kreditt” = 710.52 NOK 

Topplisten høyest pris per klikk for top of 
page bid 



Fra Keyword 
planner: 

• PS. Dette er ærlig, åpen, 
tilgjengelig data. Det er ikke 
noe hokus pokus som bare 
noen få mennesker har 
tilgang på. 



Fra Keyword 
planner: 



En tid hvor vi tjener penger på: 
1. Penger

2. Gambling 
3. Frykten av å drite seg ut

4. Død og begravelse (i hvert fall i Sverige)  

Velkommen til 2019



“Och inte nog 
med det”… 

• Vi lever i et duopol hvor Facebook og Google kontrollerer 
hele markedet 

• I 2016 sto duopolet for 103 % av all digital medie-
omsetning 

• I 2016 gikk 51 % av all mobil mediaspend til duopolet 



Marshall 
McLuhan, 1964: 
“The matter of understanding 
this new world, and adjusting 
to it”.



“åh, jeg klarer ikke å tenke 
på de der budsjettene med 
røde tall og sånn. Da blir 
jeg bare stresset…” 

Student i digital markedsføring 2017-2018, nå ansatt i 
mediehus i Nordnorge 



“Och inte nog 
med det”. Del 2.  

• Facebook og Google sin foretningsmodell er bygget på 
et marked med en potensiell rekkevidde på 259 
millioner. 



“Digital markedsføring 
er billigere enn 
tradisjonell”
• Det er veldig dyrt i et så litet marked som Norge” 



Jeg er kommet hit for 
å snakke om 
omstilling og 
digitalisering

Og ja, jeg er i en eksistensiell fagkrise 

Profetisk selvportrett av programleder i digital markedsføring, 1987 



Hovedoppgaven: 
Og hvilken markedsføring er det vi vill 
ha?
Og hvilket type samfunn er det vi 
ønsker?  



Tilbake til 2005. 
Studiet medie- og 
kommunikasjonsvitenskap, Jönköping 
University. 
Foto: Karin Linder. 



2005 2006 2007 2009 2011 2012 2013

Hva har skjedd siden 2005 a? 

Web 2.0 era Web 3.0 era



2016 2018 2019 2021 2022

??? ??? ??? 



På tema »hvor 
gammelt Facebook 

begynner å bli»



Christian Fuchs, 2017 

“It is hard to imagine a world without 
Facebook”. 



Tommelkrati: 



Tidligere student i digital markedsføring 

«Jeg planla livet mitt etter Instagram. Jeg kunde tenke: jeg må 
ha et fjellbilde, og da tenkte jeg at nå må jeg dra hjem akkurat 

da og da...Jeg hadde full kontroll på hvem som ikke likte bildet. 
Jeg måtte bare slutte å legge ut ting for å slutte tenke på det” 



Instant connectivity: 
Hun har jo ikke vært 
på snap siden i går!!

Student i digital markedsføring, 2018 



Student i digital markedsføring, 2019 

Tilgang på nye typer data: 
“Jeg såg på Snapmat at hun var i Oslo så da 

måtte jeg ringe henne…” 



“It is clear we do not know the rules of online communities”. (Carrie James, 2014) 

Vi fikk en bil som heter Internett. Men vi 
savner fortsatt kjøreregler. 



Vi stemte aldri over Internett (Harari, 2017) 

Huskelapp: 



“We are all struggling over the shape our culture(s) will take in the coming decades, a struggle 
being tackled on uneven terms and with unequal resources…” (Jenkins, Ford and Green 2016)   

Vi strever veldig. 



Også når man har fått taletiden aller sist på dagen. 

Kampen om oppmerksomheten. 



Fremtidens 
oppmerksomhets
-økononmi
Inneholder et mangfold av 
distribusjonskanaler, ikke bare 
Facebook og Google 
Og ja, vi SKAL jobbe med Facebook 
og Google for å få en optimal 
markedsmiks
Og markedsmiksen for akkurat din 
bedrift er dypt individuell og 
kontekstuell  
Og vi skal samtidig være en aktiv 
deltaker i den omstilling vi er en del av   



Så hvordan rigger 
vi organisasjonen 
for omstilling? 
Hvilke kunnskaper trenger vi?`



Communication

Critical Thinking

Collaboration

Creativity21st century 
skills

https://www.wabisabilearning.com/blog/10-beneficial-lifelong-learning-skills


1. The disciplined mind
2. The respectful mind 
3. The ethical mind
4. The creating mind
5. The synthesising mind

Howard Gardner og “5 minds of the 
future (2005) 



Tenke kritisk 

Organisasjonens 
viktigste 

kunnskaper (i 
følge Ida) 



Kritisk etikk -
finnes det motiver, 
agenda og hva for 
type moral ligger til 
grunn?   

Politisk 
økonomikritikk -
hvordan påvirker 

økonomin?

Dialektikk - Hva er 
det som ikke er til 
stede?  

Ideologikritikk -
Hvilke sannheter 

kan ikke bli 
kritisert? 

Kamp och politiske praksiser -
Hvilken politikk och hvilke 

sosiale strukturer dominerer?

Kritisk teori 

(Christian Fuchs, 2017) 



1. Å stille spørsmål 
2. Å forstå: hva er det jeg ikke ser 
når jeg ser de tingene jeg ser? 

Å tenke kritisk handler om: 



Tenke kritisk 

Å fremme 
nysgjerrighet 

Organisasjonens 
viktigste 

kunnskaper (i 
følge Ida) 



“The process of questioning” (Manguel, 2015) 

An affection of the soul brought on by sensations or 
perceptions of objects that we know but imperfectly…

Fra Encyclopédie, Diderot og le Rond, 1759 

Hva er 
nysgjerrighet?



Bruk 1 dag i uken på å 
være på en annen 
plass enn den 
normale

Du skaper nye nervbaner i hjernen når 
du besøker nye plasser 
Det er når du får nye nervbaner i 
hjernen som du kan tenke nye tanker



Tenke kritisk 

Å fremme 
nysgjerrighet 

Å forstå og eie sitt narrativ 

Organisasjonens 
viktigste 

kunnskaper (i 
følge Ida) 



Tilbake til Nordnorge: 
hvordan i huleste ender 
en Valdres-jente opp 
der? 

1. “Jeg studerer markedsføring, fordi det er en sikker vei å 
gå - og da kan jeg kanskje få en jobb i Nordnorge”
2. “Da kan jeg bli kjent med arven og bakgrunnen min” 
3. “Jeg kan lære samisk”
4. “Og jeg kan bruke mere tid med bestefar” 



Karianne Anti Engelien, student på Noroff, 2017-2018 

"Ruovttubáiki lea mu 
favorihttabáiki" skrev hun. 



I en tid hvor 
machine learning 
tar over livene våre: 
Forskjellen mellom menneske og 
maskinen 



(med mindre mennesker programmerer inn en) 

Maskiner savner 
etikk



(med mindre mennesker programmerer det inn) 

Maskiner savner en 
egen historie og 
egne verdier



Fremtidens vinnende organisasjoner og individer kjenner sin historie. 
Karianne er uvanlig. De fleste av oss strever med å sette ord på hva vi vill, hvem vi er og hva vi ønsker mest av alt. 

1. Begynn med demografien din! Den første fakturaen du sendte, hvordan såg den ut? Den første arbeidsplassen, det første innkjøpet… 



2. Definer hva du 
IKKE er
“Ida, det er marerittet mitt, at nå som 
vi skal hjelpe Noroff med 
markedsføring og sånn, at vi blir som 
(navn på utdanningsinstitusjon), som 
spyr ut annonser på oss og som 
man i hvert fall ikke har lyst å 
begynne på.”
Student i digital markedsføring, 2019  



3. We find ourselves in our 
own library (Dante Alighieri, 
I følge Alberto Manguel)

Hva var din første utdanning? 
Hva var det du alltid var god på?  



Tenke kritisk 

Å fremme 
nysgjerrighet 

Å  ha kontroll over 
kjernekompetansen 

vår 

Å forstå og eie sitt narrativ 

Organisasjonens 
viktigste 

kunnskaper (i 
følge Ida) 



Tilbake til Nordic Choice Hotels <3 



@idaserneberg 



@idaserneberg 

Social accounts of the hotels
150 instagram – 64 twitter – 188 facebook (restaurants and duplicates are excluded)  
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@idaserneberg 
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201548 %
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2016



Hei Svein, 
Tusen hjertelig takk for flott tilbakemelding. 
Glad for at du setter pris som jobber på 
hotellet,  atmosferen og matkonseptet vårt 
med både vafler og kveldsmat. 

Parkering er litt vanskelig i Ålesund, men det 
skal forhåpentligvis bli bedre i april 2016 da 
det kommer et nytt parkeringshus inne i 
Akslafjellet. 

Ønsker deg en god høst og hjertelig tilbake til 
Clarion Collection Hotel Bryggen. 

Med vennlig hilsen, Camilla E. GM    



Tenke kritisk 

Å kjenne 
felleskapet 

(kunden, sjefen o 
alle andre) sitt  

Å fremme 
nysgjerrighet 

Å  ha kontroll over 
kjernekompetansen 

vår 

Å forstå og eie sitt narrativ 

Organisasjonens 
viktigste 

kunnskaper (i 
følge Ida) 



Hvem følger 
meg? Og hvem 
følger jeg? 
“Ida, om jag var på din skola så skulle 
jag titta lite mer på Fortnite och forska 
om det och sånt..:”
“Alltså, det där du säger nu, Ida, det 
där om att ni som föddes på 1800-
talet eller vad du sa, och att ni inte 
hade youtube, det är sånt som vi inte 
kan förstå i våra huvuden, vi som är 
generation V eller B eller vad du kallar 
mig..”  



Forskjellige generasjoner snakker 
forskjellige språk: 



Digresjon om 
generasjon Y og 
Z:  
“Mammaen min sa at det er lurt å 
studere digital markedsføring. Så da 
gjorde jeg det.” (Student i digital 
markedsføring, 2018)  
Hvis du vill nå millennials og 
generasjon Z: Snakke med 
mammaene deres!    



Verden er full av dårlige sjefer. 
Så la oss bare jobbe med de som er bra:  



“Vi skal ikke ha 
stopp-effekt. Vi 
skal ha genuin 
effekt”: 

“Vi har ikke artikulert oss: dette er oss! 
Markedsføringen vår - det er vår historie 
om dere. Den skal være sann, den lille 
historien, den som lykkes, den som er gøy, 
det er hverdagen og livet til studenten. Den 
skal være kvalitetssikker, du skal skjønne 
at det er sant.” (Lars Erik Torjussen)
“Det er en visjon jeg føler vi kan stille opp 
på. Jeg følte vi liksom forsto hverandre, 
selv om han er gammel og sånn..” 
(Student, 2019)  



La meg avslutte med en av mine 
yndlingsforfattere: 



Ja. Vi strever 
veldig. 
Det gjorde vi på 70-tallet og, heldigvis.



ida.serneberg@noroff.no

@sernis 

Telefon: 91315817 

Takk for meg!

mailto:ida.serneberg@noroff.no

