
Interreg - Kommunikation och 
resultatspridning 

Av Ida Serneberg, september 
2020



Välkommen! 
09:30 - 09:50 Husregler i zoom, 
grupp-uppdelning och information  
09:50-10:30 Målgrupper, budskap och 
kommunikationskanaler  
10:30-10:40 Paus  
10:40-12:00 Workshop  
12:00-12:30 Paus / Lunch  
12:30-13:30 Återkoppling från 
workshop  
13:30-13:40 Paus  
13:40-14:30 Kommunikationskanaler   



Hej! Jag är Ida!
15 års erfarenhet med digital 
kommunikation, innehåll och 
marknadsföring  
Nordic Choice Hotels, Korsnäs 
Billerud, Media Bergen.  
Programledare i digital 
marknadsföring, Noroff School of 
Technology and Digital Media  
Kursansvarig, New Media and Design, 
Jönköping University  
Morgenbladet, 
Kunnskapsdepartmentet, etc..  



Husregler i zoom



Husregler 
1. Vi spelar in hela konferensen, och den är tillgänglig 

efteråt. Chatten raderas och det är bara Ida och hennes 
slides som är synliga.

2. Ha på mute under tiden  
3. Använd chatten! 
4. Kamera på eller inte? 
5. View options 
6. Kolla in reactions
7. Breakout-rooms 
8. menti.com

http://menti.com
http://menti.com


https://www.menti.com/sscjvuq1g6 

Låt oss testa menti.com

https://www.menti.com/sscjvuq1g6
https://www.menti.com/sscjvuq1g6
http://menti.com
http://menti.com


Och lära känna vår grupp för dagen

Låt oss testa ut break-out rooms… 



Målgrupper, budskap och 
kommunikationskanaler



Året är 2020. 
Den såkallade “on-demand”-epoken.   



Låt oss gå 
tillbaka 15 år. 
Året jag tog examen i media- och 
kommunikationsvetenskap, Jönköping 
University, 2005. 


Foto: Karin Linder. 
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En av många 
trender 2020: 
Ephemeral content
Tidsbegränsat innehåll, som 
försvinner efter 24 timmar: Insta story, 
snapchat osv.   

https://vero-asean.com/ephemeral-
content/

https://vero-asean.com/ephemeral-content/
https://vero-asean.com/ephemeral-content/
https://vero-asean.com/ephemeral-content/
https://vero-asean.com/ephemeral-content/


Hjälp! Vi strävar. 
Så. Så. Det gjorde vi på 70-talet 
också. 



Men vad betyder det för 
min organisation? 



Det startar med 
ett sök!  
I vår on-demand-kultur uppsöker vi 
den information vi behöver. På den 
vägen genom sök-korridoren blir vi 
exponerad för organisationer och 
företag som vi kanske aldrig har hört 
om. För det var något vi undrade över.  

Vi sökte på något vi behövde veta. Vi 
sökte på något som bekymrade oss. 
Vi sökte på något av ren nyfikenhet.   

Vi kan prata om tiden F.G. og E.G… 



menti.com
Kan du försöka minnas… Vad var ditt 
senaste sök (i Google eller liknande)?  
https://www.menti.com/itp7ka6rqm 

http://menti.com
http://menti.com
https://www.menti.com/itp7ka6rqm
https://www.menti.com/itp7ka6rqm


F.G. och E.G.: Vår tids gud 
heter Google!

1. Google svarar på bön. 3,5 
milliarder gånger vary dag. 

2. 1 av 6 google-sök är unika, dvs 
har aldrig tidigare gjorts. 

3. Google gör oss trygga. Tilliten vi 
har till Google liknar ingen annan. 

3. Googles algoritmer funkar 
nästan på ett gudomligt vis… 

4. Google-guden vet inte bara vad 
vi gör, men vad vi vill göra.

5. Google-guden ger råd och 
förklarar vad vi skall göra. 

6. Google har blivit en del av 
allmogen; 90 % av oss använder 
tjänsten dagligen. 

7. Det är svårt att minnas hur vi 
levde innan Google. 




Så. Om det startar med ett 
sök. Vad betyder det för mig 
och min organisation? 

Detta är din startsida. 


SERP = Search engine result page. 



Det betyder: 
Din startsida är inte besökarens 
startsida!



Baserat på mitt 
sök
(och på den jag är och på frågan jag 
ställer) menar Google att detta är mitt 
bästa, första möte med Interreg. 



Alternativ 
nummer 2 är…
Enligt Google är denna sidan. 



Hm! Jag har just 
upptäckt något som 
heter “fossilfri 2030”.. 
vad är det?  

Jag hamnar här.. 



Dette er “position 
1” enligt google 



Hamnar man här!  

Bonusmaterial: sidan är svensk, men baneren på 
förstasidan är på norska.. :) 

…och om man 
klickar på en liten 
länk på den sidan… 



Hur funkar sökmotorer 
egentligen? 

https://www.youtube.com/watch?v=0eKVizvYSUQ

https://www.youtube.com/watch?v=0eKVizvYSUQ
https://www.youtube.com/watch?v=0eKVizvYSUQ


Search Engine / 
experience optimisation

Hur synlig är din organisation i sökkorridoren? 

Our läslig och forståelig är din digitals synlighet 
for en sökmotor? 

Vara top of mind = vara top of SERP 

SERP = Search Engine Result Page



Volym vs Konkurrens vs Relevans  

Konkurrens = antal träffar på ett nyckelord 

Volym = antal sok som görs på ett nyckelord  

Relevans = Hur aktuellt nyckelordet är för din organisation 

Sökkorridorens 
multiplikationstabell: 



https://www.google.com/search?
q=ida+serneberg&oq=ida+serneberg&aqs=chrome..69i57j46j69i60l2j69i61j69i65l3.1714j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

När jag söker mig själv… 

https://www.google.com/search?q=ida+serneberg&oq=ida+serneberg&aqs=chrome..69i57j46j69i60l2j69i61j69i65l3.1714j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=ida+serneberg&oq=ida+serneberg&aqs=chrome..69i57j46j69i60l2j69i61j69i65l3.1714j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=ida+serneberg&oq=ida+serneberg&aqs=chrome..69i57j46j69i60l2j69i61j69i65l3.1714j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=ida+serneberg&oq=ida+serneberg&aqs=chrome..69i57j46j69i60l2j69i61j69i65l3.1714j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Även om inte du 
har en 
webbsida… 
Söker människor på dig!  
Första uppgiften: Sök på paraply. Vad 
får du upp? Vad får andra i din grupp 
upp?  
Andra uppgiften: vad händer när du 
googlar din egen organisation? Vad 
händer när andra i din grupp (som 
inte hör till din organisation) googlar 
dig?  

Break-out rooms - 15 minuter. 



Komponenterna i en 
SERP: 

1. Search query / search term / nyckelord / sökfras 

2. Position 1

3. Organiska Resultat

4. Universella Resultat

5. Position 0 

6. Site links


7. Google my business

1.

2.

4.

5.



Google my 
business
Är något du kan - och bör ta ägarskap 
till:  
https://www.google.com/business/

https://www.google.com/business/
https://www.google.com/business/


En mycket viktig 
trend: 
Position zero! Ändrar hela 
businessmodellen till google - och 
påverkar ditt förhållande till google. 
Snarare än att google försöker driva 
trafik till rätt sida försöker google ge 
dig som besökare svar på det du 
undrar över redan på själva 
söksidan.



Tillbaka till interreg
Google ger mig faktiskt redan svar på min fråga 
på SERP-en, dvs själva söksidan. Detta kanske 
medför att jag inte ens besöker Interregs 
hemsida. 











Position 0 
utvecklar sig hela 
tiden

Hvordan ser position zero ut i neste 
SKI-VM? (Frågade Ida 2018)  

Slide fra 2018 



Samma sök 2020
Några ändringar, men sporten är inte så 
intressant globalt. 



Position 0, 2020
Vinter-OS är uppenbart mera interessant globalt 
sett än skid-VM :) 



Barnsjukdomar i 
position 0 

Slide från 2018 



Norska resultat
Litet språk = låg relevans for Google 





Vad vill du med 
just denna sidan? 
Vad önskar du att din mottagare eller 
målgrupp ska göra? Vad är önskad 
handling? 



Exempel: 
www.noroff.no 
Vad är det du vill att besökaren ska 
göra på just den sidan? 

MiFu / Consideration

http://www.noroff.no
http://www.noroff.no


1. Skriv konkret. Sökmotorer gillar det. Och människor gör det.

2. Flytta sista stycket överst. 


3. Sätt en överskrift.  

4. Dela in texten i olika, lika stora delar. Sätt underrubriker. 


5. Avsluta med en CTA eller önskad handling. 

6. Korrekturläs texten tre gånger.


7. Tänk nyckelord, nyckelord, nyckelord genom hela texten! 

Mina bästa tips när du skapar en 
landningssida: 







Vilka sökord ska 
är viktiga för mig?  
Long-tail vs short-head nyckelord. 

Short head: nyckelord med stor volume och stor 
konkurrens. 


Long-tail: Nyckelord med låg volym och låg 
konkurrens men sannolikt hög relevans for att nå 
dina målgrupper. 


Verktyg du kan leka med: https://kwfinder.com  


https://www.researchgate.net/figure/The-
concept-of-long-tail-marketing-Source-
Scott-2015_fig3_330266409

https://kwfinder.com
https://www.researchgate.net/figure/The-concept-of-long-tail-marketing-Source-Scott-2015_fig3_330266409
https://www.researchgate.net/figure/The-concept-of-long-tail-marketing-Source-Scott-2015_fig3_330266409
https://www.researchgate.net/figure/The-concept-of-long-tail-marketing-Source-Scott-2015_fig3_330266409
https://kwfinder.com
https://www.researchgate.net/figure/The-concept-of-long-tail-marketing-Source-Scott-2015_fig3_330266409
https://www.researchgate.net/figure/The-concept-of-long-tail-marketing-Source-Scott-2015_fig3_330266409
https://www.researchgate.net/figure/The-concept-of-long-tail-marketing-Source-Scott-2015_fig3_330266409




https://stolavsleden.com/stories/page/3/

https://stolavsleden.com/stories/page/3/
https://stolavsleden.com/stories/page/3/


Vad betyder position 0 
för din organisation? 

Du MÅSTE veta vilka frågor eller behov du kan 
hjälpa din målgrupp med! Alla dina sidor på din 
hemsida MÅSTE ha en funktion! Vad önskar du 
att lösa för kunden? 



I huvudet på din 
målgrupp: 
Nu måste du välja en målgrupp och 
försöka tänka som denna. Hur kan 
ett sök se ut, ett sök som är relaterat 
till din verksamhet?  

Kan du komma på sökord eller 
söktermer där du och ditt projekt 
kan bli synligt? Genomför söket. Vad 
är synligt? Kommer din verksamhet 
eller initiativ upp? 


15 minuter. 



Workshop:  
Kartlägg din 
hemsida (30 min) 
1. Har din organisation en hemsida?  
2. Vilket innehåll existerar?  
3. Finns det en avsikt med varenda 
undersida?  
4. Er det en god representation av “tratten” 
på sidan?  
5. Hur är strukturen? Är den riktig?   
6. Reflekterar strukturen din organisation?  
7. Vad saknas?   
8. Finns det sidor som borde tas bort?  
9. Varför - varför - varför? 



Tips: Sitemaps
En metod för att få översikt på sin hemsida

XML sitmap - HTML sitemap - visuell sitemap 

https://www.xml-sitemaps.com/


Använd den som heter HTML sitemap - den är 
enklast att förstå. 


Är det strukturerat? Har sidorna bra länknamn? 

https://www.xml-sitemaps.com/
https://www.xml-sitemaps.com/


Det er nå jeg må 
gå over til norsk. 
Fordi dette er slaget i hodet ditt:  

Du må alltid tenke SEO, som i økt 
synlighet på nett, samtidig som du tenker 
på merkevaren din, som i hvilket avtrykk 
du ønsker å gjøre på din mottaker.  
Du må klare å tenke begge tanker 
samtidig.  



https://www.brandpoint.com/blog/earned-
owned-paid-media/

En kartlegging av en bedrift sitt innhold kan 
starte med at du lager en oversikt på alt innhold, 
gjennom en PESO. 


(Dette er foresten den slides jeg normalt ville 
startet med). 

Nettsiden din hører 
hjemme i det som kalles 
“owned media” / “eide 
kanaler” 

https://www.brandpoint.com/blog/earned-owned-paid-media/
https://www.brandpoint.com/blog/earned-owned-paid-media/
https://www.brandpoint.com/blog/earned-owned-paid-media/
https://www.brandpoint.com/blog/earned-owned-paid-media/


Lunsj 



Det er linker fra andre som av en eller annen 
grunn ønsker å linke til din bedrift. Kalles 
referrals, backlinks - eller simpelthen good old 
PR. 

 

Det å manipulere en million backlinks til siden 
din er en fryktelig dårlig idé og Google kan 
straffe deg. 

Fortjente kanaler er 
akkurat det det er - 
fortjente



Eide kanaler er alle de 
kanalene du selv har 
fullstendig kontroll 
over

Nettside  
App  
Sosiale kanaler  
Google my business  
Dialog: SMS, epost 
Din butikk  
Dine fysiske plasser  
Din zoom / teams!  
m.m. 



Fortjente kanaler er 
nettopp det. Fortjente 
kanaler er fortjente. 

“mest mulig backlinks” = bygge relasjoner. 



Fortjente kanaler
• Handler om å bygge relasjon. 





Men jeg har 
også… 
Opprettet en profil på google scholar.  

Valg av eide plattformer og kanaler 
er sterkt knyttet til hva som er 
relevant for foretningen din. 



Hvor er du i dag?  
Eide  
Fortjente  

https://www.brandpoint.com/blog/earned-owned-paid-media/

Hvilke 
kommunikasjonskanaler 
skal du velge? 

https://www.brandpoint.com/blog/earned-owned-paid-media/
https://www.brandpoint.com/blog/earned-owned-paid-media/


https://medium.com/@BjornUhss/ikigai-finding-your-career-
sweetspot-18f651c6d9a2 

Sweet spot: Din passjon vs verdens behov

Hvordan vet jeg hvilket 
innhold og hvilke budskap 
min nettside trenger? 

https://medium.com/@BjornUhss/ikigai-finding-your-career-sweetspot-18f651c6d9a2
https://medium.com/@BjornUhss/ikigai-finding-your-career-sweetspot-18f651c6d9a2
https://medium.com/@BjornUhss/ikigai-finding-your-career-sweetspot-18f651c6d9a2
https://medium.com/@BjornUhss/ikigai-finding-your-career-sweetspot-18f651c6d9a2


Når merkevare 
møter 
søkpopularitet
Når du lager innhold som posisjonerer 
deg innen en rekke tematikker, hvor 
du blir synlig der målgruppen din er 
interessert.  

= thought leadership  

TREND = Long form marketing! 



Jobbe med 
kommunikasjon 
Er en evig prosess. Du sår, du vanner, 
du planter på ny… 



HVORDAN 
SKAPE GOD JUL-
FEELING? 
budskap, budskap, budskap…  
Hvilke ord funker best i følge 
nyhetsbrevsmarkedsføring?  

Takk 
Gratulerer 
God jul  
Navnet til personen. 



Ta med deg dette. 
Budskapet ditt når målgruppen bedre 
hvis du bruker mye tid med henne, hvis 
du prøver å forstå henne, hvis du viser 
takknemlighet og snakker direkte til 
henne. 



“Development is a messy process”.  
(Ferrow et. al, 2020) 



Diskusjon



https://www.menti.com/o4g9aeua5y

https://www.menti.com/1hjoaeu25w 

Dags for menti.com igjen!

https://www.menti.com/o4g9aeua5y
https://www.menti.com/1hjoaeu25w
https://www.menti.com/o4g9aeua5y
https://www.menti.com/1hjoaeu25w
http://menti.com
http://menti.com


Tack / Takk för / for 
mig / meg 
ida.serneberg@noroff.no
@sernis

mailto:ida.serneberg@noroff.no
mailto:ida.serneberg@noroff.no

