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Hva er et 
universitet?

Evalueringen av 
kvalitetsreformen: studentene er 
mindre og mindre på universitetet



Er det dette som overtar?



Eller Studentportalen?



Second life?



Youtube studFilm

http://www.youtube.com/watch?v=T21Op9atgtg

http://www.youtube.com/watch?v=T21Op9atgtg


(facebook - UiB network 
stats

(Vokser fort: 15 
timer seinere: 
3637 
medlemmer)



Facebook home page



Min profil



Privacy settings



Second life?



Brukerstyrte medier

(men kommersielt eide 
plattformer...)



Hvorfor elsker studenter 
Facebook?



Hvert halve sekund 
starter noen en ny 
blogg.



web
logg
weblogg=

+

en blogg



En klassisk blogg



Hvem leser blogger?

840,000 nordmenn leser blogger ukentlig

36% av nordmenn med nettilgang har lagt 
igjen kommentarer på blogger

Mandag morgen, mars 2006

39% av amerikanere leser blogger
Pew Internet and American Life Project, juli 2006



Hvem skriver blogger?
• 8% av internettbrukere har egen blogg

• 19% av tenåringer har sin egen blogg 

• 54% er under 30 (mot bare 20% av alle 
internettbrukere)

• Lik kjønnsfordeling, større etnisk spredning enn 
blant allmenne internettbrukere

• 59% bruker bare en time eller to i uken på det

• halvparten bruker psevdonym

• 40% poster minst en gang i uken, 13% daglig
Kilder: Pew Internet rapporter november 2005 og juli 2006. 
http://www.pewinternet.org/PPF/r/166/report_display.asp og 
http://www.pewinternet.org/PPF/r/186/report_display.asp



Rask vekst i blogger

Fra “State of the Blogosphere” October 2006, kvartalsvise rapporter fra Technorati, som er det største 
nettstedet som tracker blogger. http://www.sifry.com/alerts/

http://www.sifry.com/alerts/


Blogger 
er 

mediene
s “long 

tail”



Hvorfor skal bedrifter 
blogge?

• etablere seg som eksperter/branding

• delta i samtalene omkring ditt produkt 
(markedsføring og kan stoppe negative 
samtaler)

• gi bloggere noe å lenke til, engasjere 
seg i --> flere lenker inn, økte besøkstall

• gjøre bedriften mer menneskelig



Etablere sitt særpreg, 
branding.



Møte kritikk konstruktivt



(i blant er det viktig å delta i 
en diskusjon som alt pågår)

http://www.mattcutts.com/blog/how-google-handles-hacked-sites/



Vær tilstede i diskusjonen

Mike Torres, lead program manager MSN Spaces:

• Bruker søketjenester som Technorati for 
å finne kommentarer for og imot MSN 
spaces og svare personlig, raskt.

• “It stops the rants. A lot of times when 
you do that, there’s a ‘Sorry--I didn’t 
know you were listening’ reply. One guy 
posted, ‘Big retraction: I was wrong.’
What happens is that if they know you’re 
in the conversation, people get 
respectful. They may still criticise you, 
but they don’t lie.”

(Sitert i Robert Scoble og Shel Israels bok Naked Conversations, 2006, side 20)



Gjøre organisasjonen mer 
menneskelig

Våren 2006 leide UiB en student til å blogge som ledd i studentrekrutteringen. Våren 2007 fortsetter de, 
denne gangen med fem studenter. Se http://studblogg.uib.no

http://studblogg.uib.no


Etablere seg som eksperter

http://dkpto.dk/weblog

http://www.dkpto.dk/weblog/


(mer ekspertise)

iallenkelhet.no



Halv-bedriftsblogg - går 
SpareBank1 glipp av noe 
her?

pengeroglivet.no



Hva blogger de om, da?
- “det skal være lett å bytte bank”, jo, men pris 

er ikke det eneste viktige, vær lojal (refererer 
til undersøkelse gjort av 
sparebankforeningen, med lenke)

- Privatøkonomi for YouTube-generasjonen -
lenke til engasjerende videoblogg om 
økonomi

- Om tyvlyttet.no - (på siden av tema)
- Ta alltid med to kort på reise (med 

reisebilder)
- Lenke til svenske Pensjonsbloggen



Flere strategier samlet:

http://www.arla.dk - velg “Arla Weblogs”

http://www.arla.dk/APPL/HJ/HJ401/HJ401D03.NSF/O/F5D907ECB8D14CAAC1257018004B09C6


...hva med alle bloggerne 
som har fått sparken? Er 
ikke blogging farlig? 



Hva Dooce skrev 
(bl.a.)

http://www.dooce.com/archives/daily/02_12_2002.html

“Dooce” var en av de første og mest kjente bloggerne som fikk sparken.
http://www.dooce.com/archives/daily/02_12_2002.html



Microsoft blogger fired
“My posting of a photo taken at 
the Microsoft campus was (most 
likely) a breach of 
contract. The only reason I 
qualify that with “most likely” is 
that, due to my particular 
employment situation (a temp 
worker contracted to a 
vendor who had an account 
at Microsoft), I never went 
through any Microsoft-specific 
orientation or “rules and 
regulations” session, so I can’t say 
for certain that there is a “no 
cameras” clause as a condition of 
working at or for Microsoft.”
(bloggen hans, tre dager seinere 
http://www.michaelhanscom.com/eclectic
ism/2003/10/29/fifteen-minutes-of-fame)

http://www.michaelhanscom.com/eclecticism/2003/10/23/even-microsoft-wants-g5s

http://seattlepi.nwsource.com/business/146115_blogger30.html



Denne PR-medarbeideren sa fra at han startet en blogg og fikk aksept men ingen støtte 
eller interesse fra arbeidsgiverne. Bloggen er på http://field.prblogs.org/ mens du kan 
lese intervju med ham på
http://www.pbs.org/mediashift/2006/11/digging_deeperpentagon_pr_blog.html

Sannsynligvis har din 
bedrift uoffisielle bloggere 
allerede.



Mange er etiske og god 
reklame

“I imposed on myself a rule that I wouldn’t write 
about anything that hadn’t been previously 
released by Army Public Affairs or the 
Department of Defense. I wouldn’t talk about 
ongoing operations, I wouldn’t release the 
names of soldiers who had not already been 
released. Stuff like that. I figured that the same 
rules for release in my everyday job should be 
judiciously used for anything I blogged about.

What kind of feedback did you get from your 
bosses?
Field: Pretty much none. No one at work read 
the blog, it was just kind of there, which was just 
fine by me. Without being monitored and 
tracked, I felt really free, even though I knew 
that anyone from work could see it.”
http://www.pbs.org/mediashift/2006/11/digging_deeperp
entagon_pr_blog.html

Steve Field, PR-blogger, 
Pentagon



Vær varsomplakat for 
institusjonsblogger

http://newmedia.walkerart.org/nmiwiki/pmwiki.php/Main/WalkerBlogGuidlines



Samtale, ikke formidling

“that sanitized, carefully produced life 
view wineries have tried to portray, 
people just aren’t buying it anymore. 
Life just isn’t like that.”

Direktøren for Stormhoek forteller om strategien (legg merke til at det skjer på YouTube...)

Se f.eks. http://weblogbog.dk/kategori/markedsf%c3%b8ring/



Gjør det lett for folk å bruke 
ting fra din side på egne 
sider
- Bilder
- Permanente lenker
- RSS
- Åpen API
- Badges, widges til 

blogg



(Siden denne presentasjonen startet:
- er over 4000 nye blogger oppstartet
- 30 nye UiB-studenter har joinet 

Facebook...og minst tre av dere i salen 
;)



Prøv selv!

PC World tester bloggsoftware 9/3/2007. Konklusjon: Blogger.com er best.

http://www.idg.no/pcworld/article45677.ece

http://blogger.com


Videre lesing:
Thomas Madsen-Mygdal og Trine-Marie 

Kristensen: http://weblogbog.dk/- dansk bok 
om blogging i organisasjoner og 
informasjonsarbeid som skrives i bloggform 
før utgivelse

Robert Scoble & Shel Israel: Naked 
Conversations. Wiley, 2006.

Lee Hopkins og Trevor Cook: Social Media 
Whitepaper (last ned some PDF: 
http://trevorcook.typepad.com/weblog/2006/10
/free_introducto.html)

http://jilltxt.net - min blogg
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