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Vi befinner oss i en tid hvor teknologi er i førersetet og driver 
utviklingen på så mange områder. Teknologien driver  
forbrukeratferden, den driver produkt og tjenesteutviklingen  
og mye mer. Det er en utvikling hvor teknologien bidrar til  
å tilgjengeliggjøre masse data, som gir oss verdifull innsikt.  
Innsikt som ved hjelp av teknologi bidrar til å gi forbrukere nye 
verdifulle, skreddersydde løsninger, innhold, tjenester og produkter.

The Internet of things er et hot buzzord, men jeg synes det er  
særlig interessant å diskutere dette fenomenet i lys av også 
de utfordringene vi ubevisst møter både som forbrukere og 
profesjonelle aktører. Hva skjer egentlig når produktene vi kjøper 
vet absolutt alt om oss og vår adferd? Er vi bevisste nok på hva 
som faktisk gjøres tilgjengelig og offentlig? Våre private grenser 
og for så vidt lovfestede grenser synes kanskje å være klare og 
tydelige. Men teknologien ligger foran oss og opererer med andre 
standarder. Så det positive kommer dessverre ofte hånd i hånd  
med de negative, eller la oss si utfordrende sidene.

Jeg tror at vi som bransje og som aktører som daglig bruker data 
og teknologi for å komme frem til sannheter og strategier må være 
vårt ansvar og rolle bevisst. Vi bør benytte muligheten til å sette oss 
i førersetet og bidra med råd på hvordan best navigere i et landskap 
hvor mengden data som er tilgjengelig har eksplodert. Vi bør alle 
lete etter kloke måter å benytte oss av data og teknologi, på en 
måte som er forenlig med kundenes behov og krav.

God lesning!

 

Data + Teknologi  
= verdifull innsikt

 

En tidlig morgen før  
redaksjonsmøte 2025

Christina Smitt og 
Vikki Walle-Hansen 
Redaktørene, Analysen

LES ARTIKLER 
FRA TIDLIGERE 
UTGAVER PÅ 
analysen.no 
Her finner du også oversikt 
over kommende seminarer 
og mye mer informasjon.

ANALYSEN

Rachel Øverås  
Leder i NMF

Lunch-stripa er sponset av bl.a. Respons Analyse.

Titti har dårlig tid. Dronen som 
skulle ha levert nytt undertøy 
utenfor soveromsvinduet presis 
klokka 07.00 kræsjet i en fugl 

og falt ned i hagen til naboen. ”Siri, kan 
du be Zalando sende en ny leveranse 
med ekspressdronen før 07.30? Kan du 
samtidig be støvsugeren skru på ovnen 
og kjøleskapet om å sende litt juice opp til 
badet?” Hun hopper ut av senga og lander 
i hover-tøflene som galant kjører henne 
automatisk inn i dusjen. Det har skjedd et 
eller annet kluss, så i stedet for nypresset 
juice kommer moste sylteagurker tytende 
ut av den nøye plasserte juice-kranen inni 
dusjen. Lite fristende. Innholdet i glasset 
så ut som snørr. Titti går fort inn i dusjen, 
som med ett gir beskjed til hårføneren 
at snart er det dags, mens støvsuger2 
henter et nytt håndkle i skapet og legger 
klart. 
 
På andre siden av byen er Vikki allerede 
på vei ut av huset. ”Siri, si ifra til bilen at 
jeg er klar”. Bilen kommer plutselig fra 

venstre og parkerer smidig foran Vikki. 
Hun smetter inn i baksetet og slår seg 
ned i det behagelige setet, ”En kopp kaffe 
og skjerm takk”.  Skjermen i seteryggen 
foran slår seg på og et tastatur foldes 
lydløst ut. I dét kaffekoppen kommer 
til syne i en luke ved siden av skjermen 
bråbremser plutselig bilen og hopper som 
en rabiat kenguru bakover. Drittungen 
gjemt i busken har klart å hacke seg inn 
i bilens system og sitter og ler seg ihjel. 
Kaffen spruter utover Vikki; ”DET VAR 
DA SOM FAEN!?!?!?” Chippen i armen til 
Vikki tolker dette som en krisesituasjon, 
overstyrer bilens system, låser alle dører 
og omdirigerer bilen rett til legevakten.  
Et skrik av frustrasjon høres fra baksetet.  
 
Hjemme hos Titti har alt gått galt. 
Hårføneren har gått amok og knust  
dusjkabinettet, den blåser luft av styrke 
5 orkan og det spruter sylteagurk over 
hele badet fra juicekranen. Titti forsøker 
febrilsk å rope til Siri,”SIRI!!, send 
melding til Vikki og si at jeg ikke rakk 

trikken og blir fem min forsinka” Siri 
tekster Vikki: ”Hei Vikki. Jeg trakk ikke  
i pikken og blir feminin i skinka”
 
Tingenes internett er laget for å hjelpe 
oss mennesker å få en enklere hverdag. 
Men blir det så enkelt som vi drømmer 
om? I denne utgaven av Analysen utfor-
sker vi dette temaet. Stein Opsahl forteller 
oss hvordan Internet of Things (IoT) vil 
integreres i alt vi driver med, og hvorfor vi 
i enda større grad vil kunne samle adferd, 
tolke adferd, designe ønskede løsninger 
og levere verdi til både kunde og virksom-
heter. Line Viktoria Nilsen har skrevet en 
kommentar på hvordan IoT kan kunne 
påvirke vår personlige datasikkerhet – vil 
vi egentlig at ”alle” skal vite ”alt” om oss?  
I denne utgaven har også IBM Watson, 
ved Kristine Falk Olsen og Alice Borgen, 
bidratt med innsikt i hvordan IoT og 
algoritmer kan gi oss en helt ny måte  
å gi gode og sømløse kundeopplevelser. 

God lesning! 

I denne utgaven av Analysen har vi rettet  
søkelyset på noe som påvirker oss alle  
uansett bransje. 



du alltid kjenner historikk og sammen-
heng i en kunderelasjon, og brukeropplev-
elsen blir sømløs og kjennetegnes ved at 
den fjerner all friksjon.

INTERNETT ER FORTSATT I STARTFASEN 
OG 5G VIL REVOLUSJONERE VÅR BRUK
Smart-telefonene tok ikke skikkelig av 
før 4G og ’wi-fi overalt’ bidro til at vi i dag 
bruker mobilen som vår egen bærbare 
internettplattform. I løpet av et par år vil 
5G kickstarte neste fase; virtuell virke-
lighet (VR) og alternativ virkelighet (AR).

Men selv om Facebook og andre tror 
AR og VR vil erstatte TV og kanskje til 
og med mobilen, tror vi det er klokt å 
være forsiktig med å vurdere fremtidig 
bruk av AR og VR basert på hva vi i dag 
opplever som utfordringer og muligheter 
innen kommunikasjon. Messenger vil ha 
en milliard brukere i løpet av et par år 
og Facebook har garantert en plan for 
hvordan både brukere og markedsførere 
skal kunne utnytte dette. 
TV vil ikke forsvinne, men digitale 
annonsekroner vil allerede passere TV i 
løpet av neste år. I løpet av 2020, vil vi se 
neste bølge i den digitale revolusjonen; et 
internett som er til stede i alle ’devicer’, 
på folks hoder og i mobile og sosiale 
kanaler, ikke kun nettlesere. Sørg for 
å være blant dem som har fått disse 
trendene med seg.

SÅ, HVA GJØR VI?
For å lykkes i en digital verden er det 
viktig å identifisere forbedringsområder 
som er store nok til å gi dere fart og 
momentum, men samtidig i en størrelse 
som gjør at de kan gjennomføres. 
De riktige svarene finner vi som regel et 

sted mellom den mest visjonære futuris-
ten og den mest konservative og etablerte 
forretningsmannen. Derfor tror vi at dere 
vil lykkes om dere fokuserer disse syv 
områdene:
1. Definere noen Win battles
2. Eierskap til digitalisering på et 
strategisk nivå
3. Etablerere rom for å skape konsist-
ente kundeopplevelser på tvers av den 
digitale og virkelige verden
4. Bruk av data for å aktivere og styrke 
salgsorganisasjonen
5. Tett sammenheng i alle prosesser 
mellom back og front for å bedre innsikt 
og beslutninger
6. Etablering av en kultur forankret i 
innovasjon og gjennomføring
7. Vilje til å endre organisasjonsstruktur 
og KPI’er for å støtte digitale ambisjoner

7

Tema

6

Tingenes internett 
– venn eller fiende?

Akkurat nå gjennomgår internett sin største endring siden nettet  
ble folkelig for om lag 23 år siden. Ifølge Cisco og Intel vil  
Internet of Things, IoT omfatte mellom 50 og 200 billioner  
tilkoblede enheter allerede før 2020. Det er det bare tre år til.

Tekst: Stein Opsahl, Vice President Strategic 
Consultancy, Knowit Experience, 

stein.opsahl@knowit.no

2 00 billioner tilkoblede IoT-enheter 
er mye; et to-tall med 14 nuller 
etter seg. Limet som vil holde 
det hele sammen vil være et 5G 

mobilnett som er hundre ganger raskere 
enn 4G, og alle dingsene våre vil utveksle 
informasjon sømløst. Da hjelper det ikke 
om jeg neglisjerer diett-appen på mobilen 
min, så lenge både badevekten og 
kjøleskapet samarbeider med min kone.  
 
Det handler om å samle adferd, tolke 
adferd, designe ønskede løsninger 
og levere verdi til både kunde og 
virksomheter. Vi får algoritmer som går 
over til selvledelse, og programvare som 
tar beslutninger og lærer etter hvert. 
Ønsker du å håndtere dette bra, må du 
forstå internett og alle dens mekanismer. 
Samtidig er det lett å føle seg bakpå når 
det går opp for oss hvor fort internett 
utvikler seg. 

FØRST OG FREMST; INTERNETT ER  
MYE MER ENN EN NETTLESER
Internett er også din Facebook- og 
SnapChat-app, epleklokken din og veldig 

og eventuelt klokken din er synket. De 
fleste av installasjonene i en normal 
husholdning er allerede blitt en del av 
Tingenes internett. For eksempel Google 
sitt Nest-program, som inkluderer smarte 
termostater, alarmer og kamera i ditt 
hjem. I dag skraper markedsførere bare 
i overflaten av hva som er mulig å få til 
med IoT. Selv ser jeg for meg at etter at 
jeg har vært på badevekten, får jeg en 
notifikasjon på mobilen min fra Hennes & 
Mauritz, som anbefaler meg et nummer 
større boxer-shorts.

DET GLOBALE SLAGET MELLOM 
INTERNETT-GIGANTENE
Det som driver denne trenden er slaget 
mellom internett-gigantene; Facebook 
vs Google, Google vs Apple, osv. Mens 
Googles domene er det åpne nettet, har 
Facebook og Apple investert i et internett 
kontrollert av app’er.
For deg og andre virksomheter som 
markedsfører produkter og tjenester 
betyr dette bare mer tilgjengelig data. 
Siden app’er og sensorer kartlegger alt vi 
gjør, kan du sikre deg ekstremt detaljerte 
kundeprofiler. Skummelt? Ja, men for 
virksomheter som benytter IoT-universet 
er mulighetene for optimalisert shopping 
rettet direkte mot enkeltkunder rene 
himmelen for datadrevet markedsføring. 
Dette er også bakteppe for nye EU-krav 
når det gjelder behandling og bruk av 
sensitive persondata og andre personop-
plysninger; GDPR.
Ved å bruke disse plattformene etablerer 
bedrifter en personlig samtaletråd som 
varer evig. Teknologien i app’en sikrer at 

snart kjøleskapet ditt. I dag konsumerer  
vi nesten 70 prosent av alle digitale 
medier på våre mobile devicer. Det startet 
med Steve Jobs og introduksjonen av 
iPhone i 2007. Da sa Jobs at ”This is a 
revolution of the first order!”, og han slo 
spiker’n helt inn med disse fire ordene: 
“Internet in your pocket”. 

DET APP-SENTRISKE INTERNETT
I dag surfer ikke folk kun på nettet 
gjennom browsere, men besøker  
i økende grad individuelle app’er. Nå 
utgjør nesten 90 prosent av tiden vi bruker 
på mobilen aktiviteter i en app, og i 2019 
vil 80 prosent av alt innholdet på internett 
være video. Facebooks Instant Articles og 
’native video player’ formidler nyheter, 
Apple introduserer sin Apple News 
og SnapChats Discover samarbeider 
med avishus, forleggere og andre for å 
produsere plattform-eksklusivt innhold.

Facebook er kanskje den aktøren som har 
vunnet mest på dette skiftet fra web til 
”Walled garden”-plattformer (inngjerdete 
hager). Facebooks vekst i mobil inntjening 

er også et resultat av den betydelige 
endringen fra å annonsere på web til å 
annonsere i sosiale media og på mobile 
plattformer.

BLIR LIVE STREAMING DET NESTE 
STORE INNHOLDSFORMATET? 
I 2015 kjøpte Twitter live-streaming 
app’en Periscope; som i dag er integrert 
med Twitter. I år har vi sett Facebook 
pushe sitt Facebook Live og oppmuntret 
kjendiser og bedrifter til å benytte denne 
teknikken. New York Times skrev nylig at 
Facebook Live er et av Facebooks høyest 
prioriterte initiativ. Her ser de en mulighet 
til å bringe dynamikken i direkte-TV ut på 
internett og rett og slett demokratisere 
det.

INTERNET OF THINGS, IOT – TINGENES 
INTERNETT; DITT VIKTIGSTE 
ØKOSYSTEM
Alt henger sammen i dette nye  
økosystemet. Alle dingsene våre 
kommuniserer seg i mellom. Tingenes 
internett går mye lenger enn å sørge 
for at lap top’en din, smarttelefonen 

Selv ser jeg for meg at etter at  
jeg har vært på badevekten,  
får jeg en notifikasjon på mobilen 
min fra Hennes & Mauritz,  
som anbefaler meg et nummer 
større boxer-shorts. 

IoT - Hva sier tallene 
World Economic Forum mener 
et modent IoT-marked skal 
generere over 14 billioner  
dollar innen 2030.  
Cisco spår det vil være  
mer enn 50 billioner  
tilkoblede enheter innen  
2020, mens Intel hevder  
200 billioner. Et to-tall med  
14 nuller etter seg.
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FOMO’s the new YOLO 
 – Hvordan å bruke data for å lage  
den perfekte festivalopplevelsen

Tekst: Ketil Børstein Stensrud, CMO, 
Palmesus AS, ketil@palmesus.com

Palmesus drives av verdens mest usannsynlige festivalgjeng. Et profesjonelt kollektiv bestående av gode 
venner som gjennom flere år nå har satt standarden for kommersiell suksess i grensesnittet kultur  

og næring. Hva er det som gjør Palmesus så attraktivt for den kommersielle målgruppen mellom 20-40 år? 
Hvordan bruker det analyse av data for å selge ut festivalen ett år i forveien?  

Og hva er det som gjør at sponsorene flokker til? 

R ett over Lundsbrua i Kristiansand 
sentrum finner man hovedkon-
toret i Kristiansand. I splitter 
nye lokaler i toppetasjen i et 

nylig renovert, gammelt rådhus med 
utsikt over hele byen og elva Otra. Her 
sitter festivalledelsen som består av 
tidligere markedssjefer i Reitangruppen, 
siviløkonomer, IT-spesialister, jurister og 
merkevarefolk med bakgrunn fra flere av 
verdens største merkevarer.  
 
Snart skal kompisgjengen gyve løs på 
jubileumsåret 2018, når Palmesus feirer 
10 år på Bystranda i Kristiansand – den 
andre utgaven på rad som er blitt utsolgt 
over ett år i forveien uten at verken 
artister eller værmeldinger er klart. Det 
er nærmest historisk i norsk målestokk. 

STRATEGISK STRANDFEST 
Det har vært litt av en reise – fra en enkel 
venners-venner fest til å bli en av landets 
største festivaler målt både i publikums-
kapasitet (17.500 per dag) og omsetning 

(70mnok). Men det stopper ikke der. 
For det har også blitt et lite konsern 
med ni ulike selskaper innenfor tech, 
management, restaurant og uteliv, samt 
reklame- og PR, overnatting og event. 

Men dette handler om selve strandfesten, 
for her er det blitt jobbet møysommelig 
og strategisk over flere år for å tiltrekke 
seg en svært homogen og kommersielt 
attraktiv målgruppe med snittalder på 
27,5 år. Omtrent 60 % er kvinner og 80 % 
er tilreisende fra over 800 ulike byer og 
steder, der hovedgruppen kommer fra 
storbyregionene rundt Oslo, Stavanger, 
Bergen, Trondheim og Kristiansand.

Og med en attraktiv målgruppe følger det 
en lang rekke med solide sponsorer som 
Norsk Tipping, Pepsi Max, Schwarzkopf, 
Turkish Airlines, Hennig-Olsen Is, 
Zalando, NorgesEnergi, MTV, Telia  
og mange, mange flere. 

 

FESTIVAL + ANALYSE = SUKSESS

Alle beslutninger som tas rundt Palmesus 
er forankret i analyse og data. Ingenting 
overlates tilfeldighetene, og faktisk har 
det i løpet av de to siste årene blitt forsket 
på adferdsmønstre blant Palmesus-
publikummet. Som et ledd i dette er det 
blitt gjennomført et dupliseringsprogram 
der avhengigheten av kanaler som Google 
og Facebook reduseres og fokuset flyttes 
over på egeneide kanaler. På denne måten 
har man gått fra å selge 90 % billetter i 
eksterne kanaler (Facebook og Google) til 
95 % i egne kanaler (app og hjemmeside). 
Dette gir tilgang til en helt annen 
datamengde enn før, og dermed et enda 
sterkere beslutningsgrunnlag i skapelsen 
av Palmesus hvert år.

Med over 60.000 unike navn i databasen 
er det avgjørende å gi folk opplevelser 
som er kuratert helt i henhold til de til 
enhver tid gjeldende preferanser som 
folk måtte ha. Dette innebærer at man tar 
høyde for eventuelle demografiske avvik 

og spesielle trender, og først derigjennom 
setter sammen alle enkeltelementene 
som utvalg av mat, møbler, musikk, 
farger, design, lydnivå og andre assorterte 
aspekter som påvirker den totale 
sensoriske opplevelsen av Palmesus. 

BEACONS-DATA MULIGGJØR  
MÅLRETTEDE TILBUD OG ØKER SALG
Den målgruppen som Palmesus jobber 
daglig med er nemlig svært spesifikk i 
sin kommersielle tilbøyelighet. For oss 
blir det derfor avgjørende å jobbe tett 
sammen med våre partnere (og ikke minst 
riktige partnere!) for å sørge for at all 
kommersiell aktivering har gode konnota-
sjoner i forhold til ovennevnte. På stranda 
er det meste gjennomkommersielt men 
kun på målgruppens premisser – og vi har 
en rekke mekanismer å applisere for  
å oppnå disse selvpålagte kravene. 

Eksempelvis kan vi gjennom egenutviklet 
beaconteknologi jobbe med adferdsbasert 
kommunikasjon som både trygger 

sikkerheten [til Palmesus-deltakeren], 
gjør det mer praktisk å være på arran-
gementet (i forhold til kø og generell 
publikumsflyt) og ikke minst åpner opp for 
smartere kommersielle løsninger.

Det er blant annet helt slutt på alt av 
kvalifisert gjetning rundt performance, 
konvertering og trafikk rundt kommersi-
elle stands og aktiveringsområder. Nå kan 
vi monitorere absolutt alt og gi mar-
kedssjefer data ut i fra forhåndsklarerte 
parametere som kjønn, besøksfrekvens, 
alder og mye mer. Våre beacons plukker 
opp alt og gjør oss smartere, samtidig 
som det bedrer opplevelsen.

INFO FRA BEACONS HJELPER  
FESTIVAL-FOLKET Å FINNE HVERANDRE
I tillegg har vi fiffige, egenutviklede 
løsninger som også tar i bruk beacons. 
Eksempelvis har vi utviklet et system som 
kan scanne alt av smarttelefoner og finne 
frem til hver person blant de 20.000 på 
området som har under 20 % batteri.  

På denne måten kan vi holde folk online og 
gjøre dem oppmerksom på at telefonen er 
i ferd med å gå tom for strøm – en ganske 
sentral sak all den tid man er avhengig av 
å navigere seg frem til venner i tid og utid. 

Palmesus befinner seg altså i en posisjon 
der man selger alt av billetter ett år i 
forveien – en bevegelse som hvert år 
trigges av en enorm knapphetsfaktor. Mye 
er tilfeldig i livet, men akkurat knapp-
hetsfaktoren er et resultat først og fremst 
av hardt arbeid, men like mye strategi, 
analyse, tallknusing og innovasjon. Sees 
på stranden!

Våre beacons plukker opp alt og gjør oss smartere, 
samtidig som det bedrer opplevelsen for publikum. 

Palmesus innhenter aksept 
elektronisk fra alle sine 
kunder via applikasjonen.  
Alle må godkjenne vilkårene 
i det man laster ned appen.
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today’s consumer’s experiences into 
connected points of sale.

HOW KONE UTILIZED IBM WATSON IOT 
PLATFORM
IBM has worked together with many 
customers worldwide to improve and 
optimize their business with IoT. An exam-
ple is the global elevator and escalator 
company, KONE.  Everyday KONE moves 
over a billion persons through their 1.1 
million elevators and escalators in service 
and IBM Watson IoT is working with them 
to help ensure that passengers get the 
best ride every time. KONE’s elevators 
and escalators will be equipped with IoT 
sensors that are connected to the IBM 
cloud and then analyzed. By bringing 
intelligence into their services and ana-
lyzing data, IBM Watson IoT can predict 
potential problems and instantly inform 
the maintenance crew of any issues that 
may appear. The maintenance crew gets 
information about issues, causes, and 
potential solutions via their smartphone 
to help them run test remotely, the 

result is less downtime and fewer faults. 
Furthermore, IBM Watson IoT can analyze 
structured and unstructured data to 
help the crew prioritize jobs and thereby 
providing a better customer experience 
by having the elevators and escalators up 
and running much faster than previously. 
Due to the intelligent nature of IBM 
Watson IoT, it has the ability to learn from 
data and thereby continuously come up 
with better and more efficient solutions 
which supports KONE’s vision to deliver 
the best people flow experience to their 
users.
Not only will IoT applications enhance 
businesses and our personal comfort, IoT 
will also give us more control to simplify 
routine work life and personal tasks – so 
it’s just about seeking the opportunities 
before your competitors do. 

Tema

How IoT Can Develop 
Industries – and help  

you if you’re stuck  
in an elevator

According to IBM, The Internet of Things (IoT) has the potential 
to transform the way we live and work, as it is driving disruption  
of the physical world. But what is this popular technology that  
promise to disrupt whole industries? 

Edited by: Alice 
Borgen, IBM Country 
Manager Watson IoT 

Written by: Kristine 
Falk Olsen, IBM 
software sales,

I oT consist of smart connected objects 
that can be located everywhere in 
our home and our workplace. This 
technology can transfer data within 

a network without requiring any human 
interaction. By combining IoT data with 
cognitive computing, businesses can 
extract insights and thereby improve every 
aspect of their operations and enable 
innovation. 

ACHIEVING SUCCESS WITH WATSON 
IOT PLATFORM
“Aberdeen research has shown that 
businesses actively developing for the 
Internet of Things and utilizing effective 
integrations have the most capabilities 
and see the greatest benefits with their 
IoT deployments” (Aberdeen Group). 
Throughout the last decade we have 
witnessed how the technology behind 
IoT has become less expensive which 
means all industries can afford to invest 
in it. Today we see IoT everywhere, in 
smartphones, wearables and a variety 
of other devices. These have become 

customers and sensors that can detect 
facial expression. This will influence the 
way in which we can get a deeper insight 
into how customers react to different 
products which eventually will improve 
the customer’s shopping experience as 
it becomes more personal. IoT devices 
know the customer’s needs before they 
do. Today we are already witnessing 
frontrunners who are embedding the 
technology to a selection of smart devices 
in our home, such as smart refrigerators 
that through sensors order groceries, so 
you as a customer don’t have to spend 
valuable time and energy on shopping. 
Just think about the possibilities if we 
start making these devices intelligent in 
a more constructive perspective based on 
platform technology. By doing this we can 
learn even more about our customers and 
thereby create new innovative business 
models to fit future customer’s journey. 
It is sensor data intertwined with our 
physical existence across wearables, cars 
and much more that will ultimately drive 
programmatic commerce and transform 

a crucial element in our everyday life, 
both for businesses and personal use. 
This impacts the business environment 
meaning that for a business to succeed, 
they need to focus on developing and 
deploying the right integration, tools, 
services and applications with IoT. The 
problem is often that businesses need to 
change their idea of IoT as a “thing” that 
cannot be altered or modified and instead 
reflect on how they can optimize their 
use of the applications and services that 
IoT can provide. The Aberdeen research 
shows that some of the most important 
factors that drives businesses to adopt 
IoT is: improved customer experience, 
cost reduction, revenue growth and faster 
time to market (Aberdeen Group). One of 
the biggest obstacles for businesses is 
that most devices don’t come with a lot of 
capabilities such as laptops, smartphones 
and other smart devices does. However, 
IBM believes that by taking the simplest 
functionalities that exist in most devices 
today and applying them to a business’s 
context, businesses will enable new and 

innovative initiatives. In order for busi-
nesses to succeed they should develop 
these capabilities, utilizing IoT devices 
efficiently.

READY TO ENGAGE WITH TOMORROW’S 
CUSTOMER USING IOT?
In the last decade there has been a 
massive change in the customer journey, 
partly due to emerging technologies 
and digitization. Today’s consumers can 
shop from everywhere – at the couch 
at home, in between meetings or on 
the bus. Additionally, customers use a 
variety of channels. By gathering data 
from IoT devices, businesses can get a 
deeper insight into their customers and 
improve the customer experience. Let 
me provide you with the future picture 
of retail – as IoT can erase the lines 
between physical and digital shopping. 
Different kinds of devices and sensors 
connected and coupled with machine 
learning systems, are learning about 
our customer’s preferences. We already 
have sensors that automatically check 

Due to the intelligent nature of IBM Watson IoT, it has  
the ability to learn from data and thereby continuously 
come up with better and more efficient solutions.

11
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IoT-enheter som er åpent tilgjengelig 
kan søkes opp gjennom botnets eller 
enda enklere – gjennom IoT søkemotoren 
Shodan. En kjent svakhet gjør det dermed 
enkelt å finne enheter med samme svak-
het.  Shodan kan finne alt fra systemer 
som trafikklys, overvåkningskameraer 
og enheter som overvåker fosterlyd. Og 
atomkraftverk. Smak litt på det.

IoT data kan ikke bare høstes av uved-
kommende, den kan også manipuleres.  
I en sak for Wired ble en Jeep Cherokee 
live-hacket via underholdningssystemet. 
I Nissan Leaf fant man et API som ga 
tilgang til informasjon om de siste 
kjøreturene, samt full kontroll over 
klimaanlegget og dermed muligheten til  
å tømme batteriet. Dette API’et var bygget 
helt uten sikkerhet.
I Spania viste det seg at smart-meterne 
på strømmåleren lett kunne hackes for  
å endre opplysninger om strømforbruk  
og allokere forbruk til andre enn en selv. 
Når data er så lett å manipulere, kan  
man egentlig stole på den?

Dette bringer meg over til mitt siste 
poeng.

BÅDE LOVGIVNING OG FOLKS 
OPPFATNING AV HVA SOM ER PRIVAT 
HENGER ETTER DEN TEKNOLOGISKE 
UTVIKLINGEN
Selv om en person går med på en rekke 
brukervilkår er det langt fra sikkert at 
han er i stand til å forstå hva dette vil 
innebære, særlig siden man ofte sier ja til 
vilkårene på enhetsbasis.

I mange tilfeller vil ikke engang 
produsenten selv klare å forutse 
konsekvensene av sammenkobling av 
informasjon på tvers av enheter. Det 
blir da en nærmest umulig oppgave å 
innhente et reelt samtykke. En ting er 
hva hver enkelt enhet registrerer om deg, 
men summen av opplysningene kan gi 
et klart bilde av dine eiendeler, hvordan 
du interagerer med dem, dine vaner, 
interesser og livsstil som du verken vet 
om eller kan kontrollere. Og dersom du 
hadde visst det, er du da i en posisjon til å 
kunne nekte? Vil forsikringsselskaper  
i fremtiden kreve tilgang til treningsutsty-
ret og hjertemonitoren din for å fortsette  
å forsikre deg?  Kan du si egentlig si nei?
Det kommer i disse dager nye EU-regler 
om databehandling og personvern. Disse 
lever fortsatt etter den gamle ideen om 
at informasjon samles inn og behandles 
på ett sentralt sted, som deretter kan stå 
ansvarlig. Dette fungerer ikke når data 
sprøytes ut i alle retninger av enheter  

som verken kan eller vil identifisere 
og lukke sikkerhetshull og ansvaret 
pulveriseres over flere ledd. Ei heller når 
kriminalitet utføres fra steder i verden 
som ikke nås av lover eller straffe-
forfølgelse, av kriminelle med bedre 
finansiering og skills enn etterforskerne.

I tillegg er det vanskelig for en maskin  
å forstå hva vi mennesker oppfatter som 
privat. Vil overvåkningskameraet forstå 
at den godt kan følge med på når babyen 
sover, men ikke hyrdestunden med kona? 
Vil den personlig tilpassede annonsen på 
bussen forstå at du ikke vil at alle skal se 
forslaget om neste bok i serien «Hvordan 
leve med fotsvette»? Privatliv er et 
menneskelig og til dels subjektivt konsept 
som eksisterer i kontekst. Dette er det 
ikke lett å lage algoritmer (eller lover) for. 
Det som er uakseptabelt for den ene, er 
kanskje helt OK for en annen. Hvem av 
dem skal sette standarden?

Noen vil kanskje si at fordelene 
med IoT veier opp for ulempene. At 
tjenestespekteret vi kan tilby med for 
eksempel monitorering av helsetilstanden 
din oppveier for den informasjonen du 
nødvendigvis må gi fra deg. Informasjon 
som hittil har vært utilgjengelig for andre 
annet enn i spesifikke situasjoner som 
ved et legebesøk.

Retten til respekt for privatliv og fami-
lieliv, sitt hjem og sin korrespondanse 
er nedfelt i menneskerettighetene. 
Myndighetene må ta innover seg hva den 
økende bruken av IoT innebærer, også 
med hensyn til hva de selv skal få innsyn i. 
Den teknokyndige forbruker kan muligens 
sette opp tre rutere, skape lukkede 
nettverk og sikre seg på den måten. Den 
jevne forbruker har ikke sjans. Ingen 
passer på deg i dag, hvem kommer til  
å passe på deg i morgen? Det du kan 
gjøre er å kreve at myndighetene følger 
med i tiden, at produsentene du kjøper av 
ivaretar din sikkerhet. Men først og fremst 
må du oppdatere deg selv så du forstår 
hva som faktisk skjer nå.

Teknologien gjør det mulig for oss å gjøre 
fantastiske ting, men hvem skal holde 
hver enkelt av oss i hånden og spørre 
«vet du egentlig hvem som har laget 
firmwaren på dørlåsen din»? Særlig etter 
at sensoren som styrte dørlåsen viste seg 
å slippe inn alle andre enn deg, som nå 
står låst ute en tidlig søndagsmorgen med 
Aftenposten under armen.
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Alle sladrer om meg
Tenk deg at du har en vennekrets som følger med på alt du gjør.  
Ikke bare det, men de sladrer om deg til alle som vil høre på.

Tekst: Line V. Nilsen, Analysesjef, 
Kommersiell Analyse, i FINN.no, 
line.victoria.nilsen@finn.nostein

K assadamen får høre om ham  
du snoka på i sosiale medier  
i forrige uke, innbruddstyven får 
en innføring i det fete lydanlegget 

ditt og dessuten når du sist kjøpte TV, en 
tilfeldig forbipasserende får vite hvilke 
medisiner du tar og hvorfor du tar dem 
samt hvor ofte du går på do. Ikke så kule 
venner, eller hva? Vel, bytt ut ordet venner 
med enheter. Enheter koblet til internett. 
De kommer snart til å være over alt. 
 
Gartner har beregnet at det i 2020 vil 
finnes 26 milliarder Internet of things 
(IoT)-enheter. I tillegg kommer PC’er, 
tablets og smarttelefoner. Enheter som 
registrerer, sporer, samler og tolker en 
kontinuerlig strøm av informasjon om deg 
og dine omgivelser, gjerne i samhandling 
med hverandre. Noen enheter vil være 
stasjonære (montert i bygninger eller 
offentlige rom) og andre er enheter du 
vil ha med deg hvor enn du er (mobiler, 
klokker og andre sensorer). Dette gir 
oss uten tvil mange nyttige og i enkelte 
tilfeller livsnødvendige tjenester. 
 

Hvem sitt ansvar er sikkerheten når den 
stadig er avhengig av det svakeste ledd? 
Vi ser at selv store, anerkjente selskaper 
sliter med sikkerhetshull (Adobe og Flash 
Player, anyone?). Hvordan blir dette når 
vi kobler sammen enheter der noen av 
produsentene gir blaffen? Det vi sannsyn-
ligvis vil se er at seriøse aktører satser 
på egne, verifiserte enheter i nærmest 
lukkede økosystemer. I en nylig hackaton 
på MIT Media Lab, fikk de 153 deltagere i 
oppgave å hacke 20 smart home-enheter. 
I løpet av 3 timer hadde deltagerne tatt 
kontrollen over 25% av enhetene og 
oppdaget en rekke ukjente svakheter. Men 
ikke alle enheter var like sårbare. Dojo, 
et av de første smart-home systemene 
på markedet, var en av enhetene som sto 
imot forsøkene. I de sikre enhetene var 
sikkerhet designet inn fra starten og la 
vekt på å lage sikre forbindelser til skyen 
og tilhørende mobilapper.

Spørsmålet er om forbrukerne vil 
etterspørre dette eller om de foretrekker 
åpne integrasjonsmuligheter med større 
valgfrihet – og forstår konsekvensen av  
et slikt valg.

FOR DET ANDRE ÅPNER IOT FOR KRIM-
INALITET DET ER VANSKELIG Å VERGE 
SEG MOT, OPPDAGE OG ETTERFORSKE 
ETTER AT NOE HAR SKJEDD
Europols rapport “The Internet Organised 
Crime Threat Assessment” nevner særlig 
Crime-as-a-service, der datakriminalitet 
selges som en kommersiell tjeneste, som 
en av fremtidens store utfordringer. Å 
utnytte svakheter i datasystemer har vært 
mulig lenge, men ikke i en slik skala vi 
ser nå.

På grunn av den svake sikkerheten ved 
mange enheter kan man skaffe seg 
oversikt over hvorvidt en bolig har alarm, 
hvilken type det er, om anlegget er på og 
hvor de enkelte sensorene sitter.  Man 
trenger ikke engang hacke seg inn i 
systemet. Analyser av hvor lang tid det 
tar systemet å svare på forespørsler kan 
brukes for å avgjøre merke og modell. 
På denne måten kan noen lage nærmest 
komplette inventar-lister over hva som  
er i huset ditt.

De fleste som lager slike enheter, er 
verken firmware- eller programvarelev-
erandører. Dette kan kjøpes enkelt og 
billig fra en tredjepart. I en test gjort av 
Andrei Costin, Jonas Zaddach et al ble 
det avdekket 38 til da ukjente svakheter 
på ulike firmware som igjen berørte 
minst 140 000 enheter som var koblet til 
Internett.

Ofte diskuterer man Internet of things 
med stjerner i blikket. Særlig her  
i tekno-slash-mediaverden. Gud bedre  
så mange trendforskere jeg har hørt 
snakke om hvor fantastisk alt kommer 
til å bli når kjøleskapet selv bestiller 
flere poser Sognemorr etter du endelig 
har klart å kaste den som lå og mugna 
i kjøleskapet (fordi ingen spiste den). 
Et Utopia av husholdningsapparater 
og skytjenester som gjør ting for oss 
automatisk, er fremtiden. Vi trenger  
snart ikke kle på oss selv engang. 
 
Det som ikke nevnes i flashy presentas-
joner er at IoT utgjør en betydelig risiko 
for datasikkerhet og personvern. Nå og  
i all overskuelig fremtid. Fra et forbruker-
standpunkt er det tre hovedgrunner  
til dette.

FOR DET FØRSTE ER IOT-ENHETER  
I REALITETEN MILLIARDER AV  
POTENSIELLE SIKKERHETSHULL
Hver enkelt enhet og sensor represen-
terer en mulig inngangsport. Dersom 

denne porten er dårlig beskyttet, er 
den en sikkerhetsrisiko. Allerede fra 
60-tallet var det kjent at man kunne 
hacke printere. Senere er det blitt 
avdekket betydelige sikkerhetshull i alt 
fra overvåkningskameraer til medisinsk 
utstyr. Dette er enheter som ofte er 
satt opp uten grunnleggende eller med 
minimal sikkerhet av selskapene som 
monterer og drifter dem. Det trengs ikke 
engang kriminelle hensikter for å se 
potensielt sensitiv informasjon når det 
ligger åpent ute på nett.

Med flere enheter på markedet blir dette 
et økende problem. Mange av produsen-
tene fokuserer på nytte fremfor sikkerhet. 
For eksempel vil et selskap som leverer 
kortvarige forbruksvarer, for eksempel 
billige lyspærer, ikke nødvendigvis 
prioritere datasikkerhet og personvern. 
Dette innebærer en sikkerhetsrisiko både 
for enheter som utveksler informasjon 
direkte med lyspæren (systemer for lys- 
og varmestyring) samt resten av enhetene 
som måtte dele nettverket for øyeblikket.
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Case

Coca-Cola på sjekker’n:  

Coca-Cola  

+ Tinder = sant

Tinder er kanskje kjent som de unges «hooke»-app, hvor de kan sjekke opp kjente og ukjente.   
Carat og Coca-Cola  brukte denne innsikten til å bruke Tinder som en annonseplattform der  
de kunne nå de unge, et case som gjorde at de vant singelklassen under Performance Awards. 

Tekst: Camilla Marstrander 
camilla.marstrander@carat.com 

og Marianne Solheim 
Marianne.Solheim@carat.com 

i Carat 

Bakteppet for kampanjen var lan-
seringen av nye Coca-Cola Zero 
Sugar. Konsumenter synes ikke 
Coca-Cola Zero utmerket seg 

på smak. Derfor besluttet de å relansere 
produktet med en ny og forbedret smak, 
som de igjennom tidligere testing visste 
at scoret bra. Utfordringen bestod i å 
overbevise målgruppen om dette. Vi satt 
på nøkkelinnsikt som beviste at produkter 
må prøves flere ganger før man konver-
terer til å bli fast Coca-Cola Zero Sugar-
drikker, men hvordan skulle vi få folk til å 
prøve flere ganger? Med dette bakteppet 
var det klart for oss at vi måtte ha en 
innovativ og engasjerende løsning for å 
dele ut gratis brus til kjernemålgruppen 
20-29 åringene.  
 
SJEKKET OPP DE UNGE PÅ  DERES  
EGEN PLATTFORM 
Vi ”hooket” opp med den mobile dating-
plattformen Tinder, som første norske 
annonsør. Når Tinder-brukerne ser noe 
de liker, swiper de til høyre, og dette 
gjaldt også for Coca-Cola Zero Sugar!  
20-29 åringene er vanskelig å få opp-
merksomheten til i digitale kanaler,  

hentet ut gratis brus gjennom digitale 
aktiviteter pleier å ligge mellom 25 og  
40 prosent, så med en uthentingsrate  
på 57 prosent slo vi alle rekorder.

OVER 31000 UNGE VILLE ”HOOKE” MED 
COCA COLA ZERO
Medieresultatene på Tinder var også langt 
over benchmark av hva vi ser på andre 
digitale kanaler. Av de som ble eksponert 
var det hele 14,3 prosent som swipet 
til høyre. Av disse var det 42,8 prosent 
som klikket seg videre til landingssiden, 
som er seks (!) ganger så høyt som 
Tinders internasjonale benchmarks på 
annonsering.
Som en bonus hadde mange sendt linken 
til samplingslandingssiden videre til 
andre, da trafikken på landingssiden var 
høyere enn trafikken som ledet fra Tinder. 
Totalt var det 22 131 som uthentet kupong 
på landingssiden, mens Tinder sto for 60 
prosent av disse klikkene (13 324 klikk fra 
Tinder). Vi ville at så mange som mulig 
skulle smake den nye Coca-Cola Zero 
Sugar, så vi hadde klart å få mye fortjent 
trafikk som følge av buzz ved bruk av en 
innovativ medieløsning. 

og de bruker mesteparten av tiden på 
mobil, og 85 prosent av mobilbruk  
i app’er. Tinder er en av de mest brukte 
appene i målgruppen, med rundt 25 
prosent månedlig dekning. I motsetning 
til andre apper var Tinder på dette 
tidspunktet også helt fri for annonse-støy! 
Vi hadde funnet en kanal vi visste ville gi 
enorm oppmerksomhet og gjennomslags- 
kraft i målgruppen dersom vi løste dette 
på en leken måte og i tråd med hvordan 
man bruker plattformen – som nettopp 
handler om å sjekke opp de man liker. Vi 
lagde en «branded profile» for Coca-Cola 
Zero Sugar på Tinder, slik at Coca-Cola 
kunne matche med brukere av Tinder. 
Deretter fikk de en kupong for å teste  
den nye smaken på Narvesen gratis.

BRUKTE LOJALITETS-LOOP FOR  
Å SIKRE GJENTATT SAMPLING
Men vi visste vi måtte få brukerne til  
å teste produktet flere ganger. Derfor  
satt vi opp en lojalitetsloop, der vi sikret  
at forbrukerne faktisk økte preferansen  
av Coca-Cola Zero Sugar. 
Etter at de fikk kupongen fra Tinder, ledet 
vi dem gjennom et SMS-drevet kupongløp 

for å virkelig overbevise om den nye 
smaken. En time etter de hadde hentet 
sin første brus, fikk de en SMS med tilbud 
om å prøve en til, eller sammenlikne med 
originalen, Coca-Cola Classic. Dersom de 
valgte Coca-Cola Classic måtte vi enda 
en gang få dem til å teste Coca-Cola Zero 
Sugar for å overbevise om smaken.

Tinder var den beste samplingløsningen  
i kampanjen, og den beste digitale samp- 
lingaktiveringen for Coca-Cola Norge 
noensinne! Det totale samplingsmålet  
for perioden kampanjen pågikk (30/1-
10/2) ble satt til 30 000, og vi satte et 
mål om at Tinder skulle bidra med 3 000 
samples, som var basert på tidligere 
erfaring med digital sampling.
Vi distribuerte totalt 45 551 flasker  
i perioden, hvor Tinder stod for 42 prosent 
av dette (18 961 stk). Vi skapte digital 
samplingrekord og har funnet en ny 
innovativ løsning vi kommer til å benytte 
oss av videre for å nå denne vanskelige 
målgruppen. 
Vi sendte ut over 33 000 digitale kuponger 
gjennom Tinder-løpet, og nesten seks av 
ti hentet ut en gratis brus! Andelen som 

Vi «hooket» opp 
med den mobile 
datingplattformen 
Tinder, som første 
norske annonsør. 
Når Tinder-
brukerne ser noe 
de liker, swiper de 
til høyre, og dette 
gjaldt også for 
Coca-Cola Zero 
Sugar!

 
SMAK VAR DET PARAMETERET  
VI FLYTTET MEST! 
Kampanjetesten viste at Coca-Cola Zero 
Sugar for første gang overgikk Coca-Cola 
Classic i merkevare-oppmerksomhet! Vi 
scoret langt over benchmark på samtlige 
parametere, og det folk satt igjen med 
var: SMAK! 35 prosent i målgruppen 
hadde «Smak» som første spontane  
assosiasjon (Millward Brown). Dette 
kan ikke alene attirbueres til Tinder-
aktiviteten, men også til en godt 
utarbeidet overordnet strategi, der 
Tinder-løsningen spilte en nødvendig 
rolle. Medieløsningen har blitt løftet  
frem internasjonalt både hos Coca-Cola 
og Denstsu Aegis Network.  
Vi fikk bronse i Global DAN TCCC Awards 
i tillegg til gull på Performance Awards. 
Caset blir også frontet som suksesscase 
av medieinnovasjon på Coca-Cola sine 
internasjonale nettsider. 
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Hvor brutalt, 
egentlig?

«I hvilken grad opplever norske arbeidstakere at de har mistet innflytelsen over egen arbeidssituasjon de  
siste årene – og er det forskjell mellom bransjer?» Spørsmålet er utgangspunkt for en undersøkelse og et 
samarbeid mellom HR Norge og Kantar TNS der såkalt «brutalisering av arbeidslivet» er et sentralt begrep.

Tekst: Jan-Sverre Syvertsen
Foto:Terje Borud

D et er liten tvil om at mange 
ikke bare opplever at kravet om 
effektivitet og lønnsomhet har 
økt, men at dette faktisk er helt 

reelt. Så blir dette naturlig nok opplevd 
forskjellige avhengig av bransje og situa- 
sjon. Debatten om “brutalisering” har fått 
fotfeste i den norske allmennheten  
fra starten av 2000-tallet, og represen-
terer synet til de som mener dette har 
fått gå for langt, forteller Harald Sørgaard 
Djupvik i Kantar TNS. 

- Vi ønsket å finne ut i hvilken grad norske 
arbeidstakere har opplevd virkningene 
av denne såkalte brutaliseringen: 
«Mange mener at arbeidslivet i Norge 
har blitt mer brutalisert de siste årene, 
og bruker påstander som «mer kynisk», 
«mer ondsinnet», «mindre opptatt av 
arbeidstakernes ve og vel», «større grad 
av konsekvenser om man ikke leverer”.  

at de føler den sterkest, er ansatte innen 
pleie- og omsorgstjenester, transport/
samferdsel, industri, reiseliv/hotell. 
Ansatte i kommunal forvaltning, kultur/
idrett/organisasjoner, bygg og anlegg, 
sosialtjenester/barnevern og forskning 
opplever det samme i mindre grad, ifølge 
undersøkelsen.

- Så var vi også opptatt av i hvilken grad 
forskjellige bransjer tåler at de får mindre 
frihet til å bestemme hvordan jobben  
skal gjøres uten at det oppleves som  
økt «brutalisering», fortsetter Djupvik. 
– Vi ser at denne aksepten er størst  
i hovedsak innenfor privat næringsliv, 
for eksempel bygg og anlegg, telekom/
IT, industri og finans, men også innenfor 
kommunal forvaltning. I disse bransjene 
ser vi også at tilliten til egen leder og 
overordnede er større enn i bransjene 
der aksepten er mindre. 

Resultatene viste at nesten 50 % av  
den yrkesaktive befolkningen opplever  
at de har mistet innflytelse over egen 
arbeidssituasjon de siste årene

Så spurte vi: “ Har du selv opplevd virk-
ningene av denne påståtte brutaliseringen 
i din egen arbeidssituasjon i løpet av de 
siste årene?”

INGEN DRAMATIKK 
Resultatene viste at nesten 50 prosent  
av den yrkesaktive befolkningen opplever 
at de har mistet innflytelse over egen 
arbeidssituasjon de siste årene, 22 %  
i ganske eller veldig stor grad.       

Det er dette noen vil kalle en form for 
brutalisering og som Djupvik og Bolstad 
har knyttet til “økt stress og tapt innfly-
telse over egen arbeidssituasjon”. Den 
viktigste, utenforliggende faktoren, som 
fører til denne brutaliseringen, er  
økt arbeidspress og krav om lønnsomhet 
og omstillingsevne.

- Den opplevde brutaliseringen varierer 
fra bransje til bransje. De som forteller 

 
LEDELSE ER AVGJØRENDE  
- Fra mitt ståsted beskriver egentlig 
denne undersøkelsen de ansattes reak-
sjoner på endring, fortsetter leder i HR 
Norge, og partner i undersøkelsen, Even 
Bolstad. – Som Harald peker på, er det 
ingen tvil om at arbeidslivet har endret 
seg og at tempo og arbeidspress har økt 
i de fleste bransjer. Men når man bruker 
ordet “brutalisering” blir det for meg et 
retorisk grep som ikke nødvendigvis gir 
så mye mer kunnskap om hva som har 
skjedd og hvordan vi skal håndtere det. 
Derfor har vi også vært veldige tydelige  
på definisjonen av begrepet i under- 
søkelsen. Men fortsatt tror jeg det er  
sånn at debatten om brutalisering  
kanskje er mer brutal enn brutaliseringen 
i seg selv, sier Bolstad. 

- Når vi prøver å forstå årsaken til 
forskjellen mellom grad av aksept  
som vi ser i undersøkelsen, tror jeg  
det er hensiktsmessig å huske begrepet 
“formålslegitimering”. Bransjer som ser 

behovet for endring og forstår hvorfor det 
er nødvendig, vil både akseptere større 
endringer og være mer konstruktiv i møte 
med dem. Bank og finans er en sektor 
som har vært preget av forandring i mer 
enn 20 år. De vet at den er nødvendig og 
de gjør, eller finner seg i, det som trengs. 

- I deler av kommunal sektor opplever 
man ikke at det brenner på samme 
måte. Da blir det vanskeligere å samles 
rundt bålet – eller en felles virkelighets-
forståelse, som ofte er en forutsetning  
for å håndtere endring. 

- Så tror jeg også dette er et leder-
spørsmål. I undersøkelsen er det en 
sammenheng mellom mangel på tillit 
til ledelsen og opplevd brutalisering. Og 
når disse lederne hverken kan tilby gode 
årsaksforklaringer eller strategier for 
endring, svikter tilliten. Et viktig tiltak for 
å bedre den situasjonen, ville vært å sette 
mellomlederne i stand til å forklare og å 
lede endringsprosessen på en god måte, 
avslutter leder i HR Norge, Even Bolstad. 

Harald Sørgaard Djupvik, Kantar TNS,  
og Even Bolstad, HR Norge, har  
samarbeidet om undersøkelsen  
og artikkelen «I hvilken grad opplever 
norske arbeidstakere at de har mistet 
innflytelsen over egen arbeidssituasjon  
de siste årene – og er det forskjell  
mellom bransjer?»

Faglig



1918

N oen selskaper er åpenbare som 
viktige aktører for innsamling  
og bruke personopplysningsdata, 
og er nødt til å ta dette veldig 

alvorlig.  Det kan være telecom-selskaper, 
banker og andre finansinstitusjon. Rett 
og slett bedrifter som jobber med store 
mengder kunde- og persondata som core 
business. Men det er definitivt ikke bare 
for dem.

GJELDER ALLE 
Medie- og byrå og analysebransjen 
spesielt, er aktører som også må ta GDPR 
(General Data Protection Regulation) 
innover seg. Vi flytter ofte personlige 
data for våre kunder, enten bevisst eller 
ubevisst, og er dermed nødt til å ha god 
kontroll på hvilke personlige data som 
lagres og forvaltes.
Dette bør være et av de viktigste interne 
fokusområdene man har for tiden. Det 
krever ressurser i egen organisasjon, og 
det kan kreve hodebry om det avdekkes at 
ny personvernlovgivning gir utfordringer 
med eksisterende inntektsstrøm. Derfor 
er det heller ingen tid å miste.
  
 
 
 

HVORDAN ANGRIPE ET  
MANGEHODET TROLL

Vår erfaring er at det det er viktig at 
bedriften selv er i lead i prosessen 
med GDPR. Her kan man godt tilknytte 
seg rådgivende miljøer for å være 
bidragsytere, men styringen av prosjektet 
anbefaler vi klart at ligger hos hver enkelt 
bedrift. 
Grunnen er at dere kjenner egen virksom-
het best, og hvilke datastrømmer av både 
strukturerte- og ustrukturerte data som 
må frem i lyset. Strukturerte data, er data 
som ligger i datatabeller, mens ustruktu-
rerte data flyter fritt, for eksempel epost 
og mobilnummer-lister i Excel.
Selv har vi både initiert prosjekt med 
ekstern leverandør og vi har jevnlig dialog 
i prosjektet med vår juridiske partner, 
DLA-Piper. Det er tross alt en ny lov som 
kommer, og er vi usikre så avklarer vi 
utfordringer og muligheter med dem. 
 
DEFINERING AV PROSJEKT
Vi startet vårt eget GDPR-prosjekt ved  
å dele datastrømmene inn i 2 hovedkate-
gorier, interne og eksterne data.
Innenfor interne data har vi sett på HR/
Administrasjonsdata og data fra våre 
egne undersøkelser. Innenfor eksterne 
data har vi forholdt oss til Kunders 

spørreundersøkelser, CRM-data, 
Cookie-data og 3.partsdata. Det er 
enkle kategorier, men det ligger mange 
datastrømmer under hver kategori.
I tillegg til persondata, tar vi også ta 
hensyn til pseudoanonymisert data i 
defineringen. Pseudoanonymisert data 
vil si at identiteten til personopplysninger 
ikke kan avsløres ved kun et datasett, 
men at sammenstillingen av data gjør den 
personlig identifiserbar. Eksempelvis kan 
datasettet «postnummer», «porche 911», 
og «alder», neppe identifiserbare noen i 
Oslo, for der er utvalget for stort. Men om 
man gjør det samme i et postnummer i 
rurale områder, kan dette være nok data 
til å identifisere et individ
 
STRUKTUR OG GJENNOMGANG  
I ALLE ELEMENTER
For å få oversikt over egen dataflyt i 
dag, så må man definere de forskjellige 
fasene. Vi anbefaler at man ser på 
hvordan vi i dag håndterer prosessen 
innenfor:
• Mottak
• Lagring
• Behandling
• Deling
• Sletting
Dette gjør vi da både i forhold til alle 

 

Hvordan forberede  
seg for neste år

 
Tekst: Thomas Horn, Leder CRM 

og Lojalitet i Carat / Dentsu DNA. 
thomas.horn@carat.com  

25. mai 2018 kommer det nye personvernregler i Norge basert på GDPR.  
Dette er EU sitt bidrag for å styrke personvernet for hver og en av oss som  

privatpersoner. Men hvordan skal vi sørge for at  
vi etterlever dette som bedrifter?

datakilder som vi identifiserer under 
interne- og eksterne data, og beskriver  
i detalj hvordan dette gjøres i dag.
Når datastrømmene analysert og vi ser 
hvilke justeringer som må til for å være 
«compliant» i forhold til mai 2018, må 
vi definere hvilke prosesser, rutiner og 
verktøy som må implementeres for at vi 
skal kunne innfri de kravene som settes. 
Det er da hoveddelen av jobben starter.
Nå er det neste år som gjelder, men for å 
kunne levere et vellykket GDPR-prosjekt 
må man også ha fokus på at løsningene 
skal leve godt videre også i 2019 og 
2020. Da må man huske på å ta hensyn 
til at endringene som settes skal være 
levedyktig for hele organisasjonen på sikt.

DATABEHANDLERAVTALER
I tillegg til å ha kontroll på data i eget hus, 
og hvordan data innhentes og prosesseres 
i egen bedrift, er det nødvendig å ha 
databehandleravtaler som regulerer over-
føringen og ansvarligheten av personlig 
data med andre bedrifter. En forutsetning, 
er at det i første omgang foreligger et 
aktivt samtykke med sluttkunden eller 
respondenten, for å kunne dele denne 
data med 3. part.
En databehandleravtale regulerer 
forholdet mellom behandlingsansvarlig 

og databehandler. Behandlingsansvarlig 
er den som bestemmer formålet med 
behandlingen av personopplysninger  
og hvilke virkemidler som brukes. I de 
fleste tilfeller er dette kunden vår, i hvert 
fall for oss mediebyråer.  En databehandler  
er den som behandler personopplysnin-
ger på vegne av behandlingsansvarlig.

DOKUMENTÉR HERFRA TIL..
Her er det en del å forholde seg til, og det 
vil helt klart påvirke og kreve ressurser 
fra egen organisasjon. Noen bedrifter 
ønsker å vente med å starte arbeidet med 
GDPR, til etter at norsk lovgivning er klar, 
og mener derfor at de kan sitte rolig i 
båten å inntil videre. 
Vår anbefaling er ikke å gjøre det. GDPR 
og hva det skal inneholde, er klart fra EU 
i dag. Det er kun tilpasningen til norsk lov 
som nå gjøres. Alle rammebetingelser og 
hovedelementer er klare. Om man ikke 
starter nå så vil man risikere å ikke bli 
ferdig i tide. Da vil man også risikere og 
tråkke feil, og få erfaring med de store 
bøtene som skisseres.

LOVEN ER JO IKKE KLAR FØR I 2018
Når man setter i gang med sitt eget 
GDPR-prosjekt, så sørg for at alt 
dokumenteres. Både i forhold til hvordan 

dere har initiert prosjektet, og hvordan 
dere har drevet prosessen for endring av 
rutiner og arbeidsmåte. 
Såfremt man har gjort det som er mulig 
for å prøve å tilpasse seg det nye lovverket 
i Europa, og vist en villighet til å snu alle 
steiner, så antas det også at man vil bli 
behandlet mer skånsomt ved et brudd.
Allier dere med samarbeidspartnere. 
Selv jobber vi tett med DLA-Piper, og vi 
går også opp løypen med våre kunder i 
forhold til hvordan de kan bruke sin egen 
markedsdata til annonsering også etter 
midten av neste år. DLA-Piper hjelper oss 
også med å gå gjennom dokumentasjon 
og rutiner for å se at vi er på rett vei.
Og til slutt - Ha også et godt forhold 
til tilsynsmyndighetene. Datatilsynet 
inviterer til dialog, det bør både kunder og 
ikke minst bransjeorganisasjoner ta imot 
en utstrakt hånd. 
Sammen kan vi og dere forhåpentligvis 
gjøre dette litt mindre strevsomt.

Faglig
SAMTYKKE

VARSEL OM BRUDD

RETT TIL TILGANG

RETT TIL Å BLI GLEMT

DATAPORTABILITET

DATAPROTECTION 
OFFISER

PRIVACY BY 
DEFAULT/DESIGN 

DE VIKTIGSTE ENDRINGENE VED INNFØRING AV GDPR
ENKEL TEKST MED ENKELT SPRÅK, HVOR DET ER TYDELIG HVA DU GIR SAMTYKKE TIL. 

DET SKAL VÆRE LIKE LETT Å FJERNE SAMTYKKE SOM Å GI DET. 

MÅ INFORMERE KUNDER OG KONTROLLER I LØPET AV 72 TIMER VED SIKKERHETSBRUDD

KUNDER HAR KRAV PÅ Å MOTTA INFORMASJON OM HVORDAN DERES DATA BRUKES

KUNDER KAN KREVE AT DATA SLETTES

KUNDER SKAL KUNNE FLYTTE DATA TIL ANDRE SYSTEMER

BEDRIFTER 250+ HAR KRAV OM EN DEDIKERT PERSON FOR Å BESØRGE  
AT GDPR ETTERLEVES.

BEDRIFTER SKAL ETTERSTREBE PERSONVENNLIGE LØSNINGER OG OVERSIKTLIG 
INFORMASJON OM DATA.
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Intervju med Pål Listuen, styreleder  
i Mediaforum og daglig leder 
av Polling & Statistics (Pollstat)

Mediekonferansen 2017 

Mediekonferansen 2017 er vel overstått 
for i år, hva er tre ting du vil trekke frem 
som gjorde årets konferanse til  
en suksess? 
– Det faglige innholdet! Den gode  
stemningen blant deltagerne og ikke minst 
festene.  

Så klart blir det fest når selveste Party-
Pål er med! Temaet for Mediekonferansen 
i år var Makt,  
i hvilken kontekst ble temaet dekket 
gjennom foredragene?  
– Vi fikk høre om makt gjennom mange 
forskjellige foredrag. Medienes makt - hvor 
ligger den? Radioens makt - nå med DAB-
overgang. Hva er makt når vi snakker om 
globale selskaper versus land? Vi fikk høre 
om hva den enkelte kan gjøre for miljøet, 
altså hvilken makt vi selv har. Hvilken makt 
vil ny teknologi ha? Jeg tenker da spesielt 
på stemmeaktivert teknologi som blir en 
ny maktfaktor i hjemmet. Hvem vil vinne 
denne krigen?  
Er det Google Home, Apple med sin Siri 
eller Amazon med sin Alexa? Dette blir det 
veldig spennende å oppleve på nært hold 
om kort tid. 

Spennende og skummelt. Hvorfor er 
Mediekonferansen en viktig møteplass?  
– Det er avgjørende å ha en felles 
møteplass for folk som arbeider 
i mediebransjen. Det er jo en god 
blanding av mennesker fra mediebyråene, 
leverandører til medieindustrien og ikke 
minst sluttkundene som er brukere av 
våre produkter og tjenester. Konferansen 
er ofte litt todelt. På torsdag er det mer 
bransjeorientert og faglig for  

«menigheten», og på fredag kommer det 
flere sluttkunder i forbindelse med vår 
Award Night og prisutdeling. Jeg tror alle 
har godt av å snakke med bransjekollegaer 
på et nøytralt sted, lære seg noe nytt som 
faktisk er relatert til sitt eget arbeide og 
ikke minst ha det gøy sammen.  

Noen foredrag du personlig satte stor pris 
på som du vil trekke frem?  
– Paal Fure sitt foredrag om Makt er 
vel noe av det beste jeg har hørt fra 
den mannen. Fure er jo innerst inne en 
analysemann, selv om han nå er blitt 
Corporateguy :-) Så hurra for folket fra 
analysebransjen! Ellers vil jeg trekke 
frem foredraget om «fearless girl». For de 
som ikke har hørt om denne kampanjen, 
anbefaler jeg et lite youtube søk. Denne 
rørte meg til tårer! 
 
Dersom man ikke deltok på årets 
Mediekonferanse men vurderer å bli med 
på Mediekonferansen 2018, hva vil du si 
til dem? Hva kan de forvente seg? 
– Egentlig vil jeg jo si at analysebransjen 
skal holde seg hjemme, fordi da er jo 
sjansen større for at jeg får ha kundene 
mine i fred. Men fra spøk til alvor. Det er 
vel egentlig ikke noe å lure på! Veldig godt 
faglig program, veldig godt sosialt miljø. 
Vi er flinke til å møte nye mennesker! Og 
ikke minst så fungerer alt det tekniske 
rundt med tanke på informasjon i forkant, 
in-check – rom, mat, drikke, bord-dekora-
sjoner, blomster, teknikk i saler, premier 
fra sponsorer (Vant selv et blåtann 
headsett fra MTGTV). Så her trenger dere 
ikke å nøle et sekund. Det blir garantert vel 
så bra i 2018 også.

Bransje
Mediaforums hederspris 2017 

går til Pål Børresen

Medieprisen 2017 gull  
ble tildelt:

Begrunnelse fra Årets Hederspris

Mediestrategi: Maxus og Glava med caset «Glava AS»

Mediekreativitet: Futatsu og Discovery med caset  

 «25 grunner til at Norge slår Tyskland»

Mediekampanje: Egmont og Telenor med caset  

«Telenor Yng - En lansering på målgruppens premisser»

Mediekanal: VGTV og Burger King med caset «King Savers»

Årets Hedersprisvinner har bidratt til å 
høyne mediefagets anseelse med sitt 
mangeårige arbeid. Personen har Drevet 
forskning og analysearbeid, -  God og bred 
kommunikasjon av metode, resultater 
og anvendelse – og på denne måten 
bidratt til  at mange har blitt klokere og 
fått bedre forståelse for betydningen av 
ulike virkemidler, innholdet i løsninger, 
og hva som skal til for å oppnå effekt! Pål 
Børresen har gjennom mange år spredt 
kunnskapen videre og det har bidratt til 
å høyne kompetansen generelt og ikke 
minst gitt mediebransjen troverdighet  

- når det dreier som om å dokumentere 
avkastning på annonse investeringer. Han 
har kombinert tung marketingutdanning 
og metodekompetanse. Pål har bred og 
lang yrkesbakgrunn, fra både institutt og 
media. Han har vært synlig tilstede som 
en ettertraktet foredragsholder for både 
medie- og reklamebyråer samt i analyse- 
og høyskolemiljøer i inn- og utland i 
mange år. Han har jobbet internasjonalt 
med Markedsføring og Merkevarebygging. 
Pål har de siste årene jobbet globalt med 
verdien av kontekst, attribusjonsmodel-
lering og dokumentasjon i verdikjeden, 

og vært pådriver for store prosjekter med 
internasjonal tilknytning til forskermiljøer. 
Pål har god oversikt over hvor effektene 
kommer fra. Han mener at forløpet frem 
mot kjøp er vesentlig mer dynamisk 
enn det mange tror – og han tror også 
at mange har mye å tjene på å tenke 
påvirkning gjennom hele kundereisem, og 
innsikt blir da en viktig innsatsfaktor. Vi 
kommer til å se mer og flere resultater av 
hans arbeid fremover. 



betale betydelige beløp til Claes for 
analysene. Jeg ringte ham etter en stund 
og sa at det var urimelig at vi måtte betale 
så mye hver gang. Vi hadde jo det meste 
på plass her pluss faktisk en enda bedre 
norskutviklet software, og ville ikke ha 
noen problemer med å kjøre analysene 
selv. Han var kanskje ikke helt fornøyd 
da han la på røret, men vi hadde uansett 
skaffet oss grunnlag nok til å videreføre 
Televerkets kundeundersøkelsen etter 
de nyeste metodene som da var på 
markedet.

Du er vel den eneste nordmann som har 
fått «Fernanda Monti Award», for beste 
paper på en ESOMAR kongress? 
–Ja, det tror jeg, sammen med psykolog 
Dag Eilertsen på universitetet, selv om 
han ikke var med på kongressen. Det 
kom som et resultat av USA-turen.  Vi så 
mye på dette med tilfredshet, hva er det 
egentlig som fører til kundetilfredsheten 
i Televerket? I vårt paper, så vi på de ulike 
driverne og hvilke målenivåer de var på. Vi 
hadde tidligere vist at omdømme var den 
viktigste driveren, men det var jo kun fordi 
tilfredshet og omdømme er på samme 
høye målenivå og at det derfor ikke var 
noen egentlig kausalitet mellom disse.  
En slik klargjøring ble oppfattet å være så 
interessant at jeg fikk denne prisen utdelt 
på ESOMAR kongressen i 1993. Det kom 
ganske overraskende og var jo veldig stas.  

Senere ble du landets første Årets 
Markedsanalytiker?
–Det var også overraskende og veldig 
hyggelig uten at jeg helt husker kriteri-
ene. Handlet nok om at jeg hadde hatt en 
aktiv posisjon som markedsanalytiker i 
mange år og hadde klart å profilere meg 
og bransjen på ulike måter.  

Du syslet også med doktorgrad?
–Ett av mine hovedområder ble etterhvert 
arbeidsmiljøundersøkelser. Grunnen 
var at det opptar meg og det er en type 
undersøkelser der du kommer tettere på 

kunden og det blir kontinuitet. Jeg opp-
levde det imidlertid som frustrerende at 
lite av det som ble rapportert ble anvendt 
av ledelsen for å oppnå de målene de 
hadde satt seg. Jeg ønsket å finne ut 
hvorfor det var slik og så muligheten til 
å få ta en doktorgrad innen feltet. Jeg 
jobbet med å kartlegge kognitive kart 
til lederne med hypoteser for hvordan 
ting hang sammen. Jeg fulgte opp flere 
av lederne i Telenor/Telenor Mobil over 
flere år; men måleinstrumentet og de 
analysetilnærmingene jeg valgte var ikke 
presise nok til at jeg klarte signifikant å 
dokumentere de hypotesene jeg jobbet 
etter.  Etter hvert ble analysetilnærmin-
gene så kompliserte at jeg opplevde 
konklusjonene som artefakter og ble 
veldig usikker på om jeg egentlig hadde 
noe å fare med. Doktorgraden rant derfor 
etter hvert ut i sanden, dessverre.

Du har jobbet i TNS siden 2000. Hvordan 
har det vært?
–I en periode var Televerket/Telenor 
Norsk Gallups viktigste kunde. Per Arne 
Hestetun har hele tiden vært et viktig 
kontaktpunkt og det var han som ansatte 
meg i TNS. Kantar TNS har utviklet seg 
mye, både ved at vi jobber på langt flere 
områder samt at vi i større grad benytter 
oss av standardiserte konsepter og 
metoder. Jeg er imidlertid stadig opptatt 
av å se nye måter å løse tingene på.  
Samfunnet, bedrifter, ansatte endrer seg 
stadig, det betyr også at vi som leverandør 
hele tiden må se nye måter å løse 
problemene på. 

Aktiviteten din i NMF i flere perioder 
og en raskt opptelling viser at du vel er 
den gjennom tidene som har levert flest 
artikler til Analysen. Det er flere av våre 
lesere som nevnte dine artikler som en 
viktig grunn til å lese Analysen? 
–Det var hyggelig sagt. Og som jeg har 
 vært inne på ser jeg Analysen og 
foreningen som fora der vi kan etablere  
en bransjeidentitet. NMF har gjort 

mye bra opp gjennom årene, med små 
budsjetter. Jeg overtok som redaktør 
da jeg følte vi måtte få løftet det faglige. 
Lay-out og design var ikke min greie, men 
gode, faglige artikler følte jeg sterkt for. 

Som medlem i styret var jeg også opptatt 
at vi hadde akademisk ryggrad og kunne 
holde den etiske fane høyt. Jeg var med å 
oversette/tilpasse de fagetiske regler for 
NMF, basert på grunnlaget fra ESOMAR. 

Hva tror du om markedsanalysebransjen 
framover?
–Vår bransje har blitt langt mer 
fragmentert. Mange driver med markeds-
undersøkelser og data kan hentes fra 
mange kilder. Hvem som skal være med i 
bransjestatistikken fra år til år, er ikke så 
opplagt lenger.

Vi må sørge for en sterk faglig forankring 
og sørge for at vi leverer kvalitet. Derfor 
må vi ha flinke folk til bransjen, trolig  
med litt ulik bakgrunn. Vi har jo greid  
oss ganske bra hittil og jeg ser ingen 
grunn til at det ikke skal fortsette. 

2322

Harald Sørgaard Djupvik har nettopp fylt 60 år. Han har vært en markert person i norsk markedsanalyse  
i veldig mange år; landets første Årets Markedsanalytiker allerede i 1998. Han var redaktør av Analysen i 
5 år samt foreningens representant i ESOMAR og styremedlem i NMF i flere år. Siden 2000 har han jobbet 
i Kantar TNS der arbeidsmiljøundersøkelser har vært ett av flere hovedområder. Harald har alltid hatt en 
akademisk tilnærming til faget og synes egentlig det i dag er litt for mange standard løsninger på markedet.  
Han er stadig opptatt av å finne metoder som fungerer bedre.

Du er en bekreftelse på at 
markedsanalysen ikke har noen 
tydelig utdanningsprofil. Det er 
ingen som utdanner seg særskilt 

til markedsanalytiker her i Norge? 
–Derfor har jeg alltid vært opptatt av 
hvordan vi som er i bransjen kan skape 
vår identitet. Jeg kom inn i bransjen som 
psykolog, en utdannelse få, om noen 
hadde i denne bransjen – den gang som 
nå. Men dette er samtidig bransjens 
styrke, at vi har et så stort mangfold 
i utdannelsesbakgrunn og kan trekke 
erfaringer fra så ulike fagmiljøer. 

Hvordan havnet du i  markedsanalyse-
bransjen? 
–Psykologi er et langt studium, mer 
enn 7 år og på slutten ble jeg mer og 
mer klar over at jeg ikke ønsket å bli 
en tradisjonell terapeut. Det endte 
med at jeg skrev en hovedoppgave om 
reklamepsykologi, neppe et område 
andre studenter, eller lærere for den 
saks skyld, var særlig opptatt av. Med min 
akademiske tilnærming til reklame mente 
jeg etterpå å være godt egnet til å lage 
reklamefilm som fungerer. Tok derfor 

kontakt med en rekke reklamebyråer 
og de skjønte vel egentlig ikke hva jeg 
snakket om. Det var litt overraskende. 
Reklamefilm, sa de var noe man lagde på 
feelingen, med utgangspunkt i en god idé. 
Etterhvert fikk jeg imidlertid kontakt med 
reklamefilm-maker Stein Leikanger som 
vel hadde en mer akademisk tilnærming 
til dette. Han foreslo at jeg burde satse på 
å teste reklamefilmer i stedet for å være 
med å lage dem.

Jeg utviklet mitt eget konsept for rekla-
mefilmtesting, «Semantografen» etter 
å ha fullført psykologistudiet her i Oslo. 
Bjørn Haugland hadde startet byrå og jeg 
fikk jobb hos ham. Det viste seg etterhvert 
at markedet for reklamefilmtesting var for 
lite sent på 80-tallet, og jeg gikk etter-
hvert over på andre typer prosjekter. Blant 
annet gruppediskusjoner. En spennende 
tid, jeg vervet selv deltakere til gruppene 
på Karl Johan om formiddagen og kjørte 
gruppediskusjonene på ettermiddagen.
Etterhvert skiftet Haugland Marketing 
Research navn til Feedback, og jeg fant 
ut at Televerket kanskje var et spennende 
sted å jobbe. 

Ja, det var vel i Televerket du etterhvert 
etablerte deg som en anerkjent 
markedsanalytiker?
–Det var en litt rar start. Min søster 
som jobbet i Televerket sendte meg en 
stillingsannonse som jeg fulgte opp. Det 
viste seg imidlertid at dette var en stilling 
basert på intern rekruttering. Jeg gjorde 
tydeligvis et så bra inntrykk at kontakten 
ba meg skrive min egen stillingsannonse, 
så skulle han ansette meg! Og det gjorde 
han.

Televerket viste seg å være et bra sted å 
jobbe som markedsanalytiker. Mitt første 
område ble kundeundersøkelser og vi 
hardkodet SPSS, gjorde mye analyser etc, 
det var ofte ganske kompliserte proses-
ser. Vi ønsket å se om andre hadde bedre 
løsninger og fikk etterhvert kontakt med 
Claes Fornell ved Ann Arbor universitetet  
i Michigan. Han hadde utviklet god teori 
og metoder for nettopp kundeunder- 
søkelser. Jeg fikk anledning til å dra ditt 
på et stipend for å lære meg dette  
i detalj, spesielt analysetilnærmingen.  
Da jeg kom tilbake begynte vi å bruke 
hans tilnærming, men måtte selvsagt 
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En nestor fyller år
 
 

Harald Sørgaard Djupvik
Utdannet psykolog fra UiO, 1986

Bransjen: 
Fernanda Monti Award, beste paper på ESOMAR 
kongressen i København 1993
Styremedlem i Markedsanalyseforeningen 1995-1999
Redaktør av Analysen 1998-2001 + 2006
Årets markedsanalytiker i 1998
ESOMAR representant 1999-2006
Årets artikkelforfatter – Analysen  2004

Jobb: 
Haugland Marketing Research/Feedback 1987-1989
Televerket/Telenor/Telenor Mobil 1989-1996
Feedback 1997-1998
Key Resources Consulting 1999-2000
Norsk Gallup/TNS Gallup/Kantar TNS 2000-til nå

Trofast deltaker  
på Kantar sine årlige  
fjellturer i norske fjell 

Bransje

Tekst: Ragnar Madsen, Cox Oslo 
Foto: Terje Borud
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Årets MAD ble arrangert på 
Vulkan med konferanse og fest 
på samme sted. Det var MEGET 
vellykket. I år hadde nærmere 

200 meldt seg på og et hundretall kjørte 
full pakke med seminar på dagtid, et 
skikkelig kult vors hos Opinion og fest 
om kvelden. Dagens konferansier, Thea 
Fredheim Lian, ledet oss gjennom en 
rekke intereressante foredrag på en 
profesjonell måte, vel forberedt og med 
gode spørsmål på lager.

HVORFOR DU BØR VÆRE MED PÅ MAD
Fordi det er GØY! Du får noen gode idéer, 
et innblikk i hva som skjer i markedet, blir 
kjent med andre bransjefolk samt støtte 
opp om denne fagdagen som er viktig for 
norsk markedsanalysebransje.
 
TUSEN TAKK TIL ÅRETS KOMITÉ!
Årets komite, som bestod av Maria Høivik 
Rugaas, Anders Mamen, Thea Fredheim 
Lian, Ole Martin Aas Andersen, Nina Berg, 
Maria Heimisdottir Brennodden og Eva 

Rasmussen, hadde nedlagt et solid stykke 
arbeid for at arrangementet skulle gå 
knirkefritt. Og så må vi selvfølgelig nevne 
festgeneralen Jørgen Hafstad Bang, som 
absolutt hadde en prisverdig og sentral 
rolle for at alle skulle ha det bra.  
 
Her følger noen bilder for å gi et inntrykk 
av hvordan vi har det på MAD!

 

MÆD 2017
 

Bransje

Anders Lennartsson og IKEA

Elisabeth Drange Tønnessen  

og Dyreparken Håkon Lund Sørensen og nye TV-metoder 

og målinger

Fatima San og Google

 Foredragsholdere: 
 Flotte folk: 

Jule-John John Deighton og fremtidenJan Willem Knibbe og GDPR

Marianne Myhrer Kristiansen og Power
 

Maddi Riddel og What if

Nicklas Rør og Thomas Børre fra Telenor Yng

Thea geleidet oss elegant  og morsomt gjennom kvelden

Marie Brudevold og snapchat

Nils Brenna fortalte oss at vi var best på Hasj og sushi 
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• Produktutvikling
• Merkevarer og reklame
• PR og kommunikasjon
• Politikk og samfunn
• Kunder og omdømme Sammen skaper 

vi innsikt

• 2 moderatorer
• 100 intervjuere
• 300 mystery shoppere
• 40 000 paneldeltakere

Gøy på Ipsos-stand

Vår kule DJ
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 NMF folk og vinnere:   Middag og fest:  

Opinion vant prisen årets koseligste stand, Ipsos vant for årets vanskeligste 
stand, Norstat vant fore årets godtestand, Respons vant årets mest kinky stand 
og Kantar vant standen som tok mest regnskog.

 

Ingen Mæd uten gode støttespillere  
Vi taker våre 5 sponsorer for all støtte  
og vi fikk 5 klassevinnere på årets stand: 

Rachel  

styreleder  
NMF

Årets markedsanalytikerAnders Hovde  fra Kantar

Årets talent Lise Kristiansen fra Ipsos
Æresmedlem Eva Rasmussen fra NMF



N O R G E S  M A R K E D S A N A L Y S E F O R E N I N G

2929

Bransje

 

Opinions XP-dag:  
Da fremtiden kom til Vulkan

 

Tekst: Ole Petter Nyhaug,  
partner og kreativ leder i Opinion 

Kunstig intelligens. Roboter og automatisering. EEG hjernescan.  
Nevrovitenskap. System 1-research. Analysebransjen er mer enn noen gang  

full av nye buzzwords, teknologier og metoder. Og av muligheter. 

Utviklingen går raskt og verktøyene 
blir stadig mer tilgjengelig. Hva 
gjør man når man er nysgjerrig 
på hva som faktisk fungerer og 

er verdt å satse på, eller hva som bare er 
en hype? Da leier man en konsertarena, 
inviterer 100 respondenter og kjører en 
hel dag med eksperimenter! 
 
Slik ble Opinions XP-dag født. Som betyr 
eksperimentdagen. Vi leide Vulkan Arena, 
involverte hele selskapet, og arrangerte 
Norges første (og største) «research-
event». Idéen var å teste nye verktøy, 

metoder og idéer med ekte respondenter. 
For å sikre faglig utbytte designet vi 10 
eksperimenter der alle respondentene 
i puljer var innom alle eksperimentene. 
Opinionere bemannet alle stasjoner og 
var ansvarlig for design og gjennomføring 
av sine eksperimenter. Enkelte eksperi-
menter ble gjennomført i samarbeid med 
noen av våre kunder.  
 
For oss og forhåpentligvis kundene våre 
ble dagen en lærerik suksess, der vi effe-
ktivt fikk testet ut en rekke nye metoder 
og teknologier. Og ja: noen av de vil du 

nok finne igjen som produkter hos oss. Vi 
kommer til å dele noen av resultatene på 
våre nettsider i tiden fremover. Og delt-
agerne? Den unisone tilbakemeldingen 
var at dette var en morsom måte å være 
med på markedsundersøkelser. Det føltes 
mer som messe enn (Norges største) 
testlaboratorium. Konseptet fungerte 
dermed glimrende. Vi gleder oss til neste 
år, dette blir nemlig en årlig innovasjons- 
og kompetansesatsning for oss. 

Robotresearch: Automatisering av markedsan-
alyse i form av chatbots er nytt, men vi tror det 
blir stort. Vi er først i Norge med å teste det ut. 
Og respondentene elsker det.  

Visuelt språk: Folk snakker i bilder i dag 
gjennom emojis, sosiale medier og video. 
Hvordan kan vi bruke visuelle metaforer for 
å beskrive merkevarer og andre ting mest 
mulig presist? Det lurte vi også på. 

Ivrige respondenter: Folk venter på å 
slippe inn på Vulkan Arena og er klar for 
en time eller to med eksperimenter i regi 
av Opinion, som også holder til rett ved 
siden av

 14. februar 2018 er det igjen tid for lansering av landets mest brukte forbrukertrendrapport.
Du er hjertelig velkommen til trendseminar på Vulkan Arena fra kl 08.30 til 11.00.

Få med deg hyperaktuelle foredrag fra både oss og andre. Opplev det nyeste nye
hands-on på vår mini-trendmesse, og ikke minst: Få tilgang til den nye og veldokumenterte 

rapporten som byr på spennende nyheter i både format og innhold.

Meld deg på her: www.opinion.no/arrangement
(PS: vi har blitt fullbooket de to siste å(PS: vi har blitt fullbooket de to siste årene, så vær kjapp)

Opinion er et fremtidsrettet fullservice markedsanalysebyrå.  |  www.opinion.no

Velkommen til Opinions Consumer Stories 2018-2020

Innsikt som bringer deg videre

Kulere enn streetfood og
instasnapface tilsammen.
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Markedsdata markedsanalysebransjen

Virksomhet 2015 2016 2016 inkl.utenlandsk inntektsføring*
Kantar TNS  263 850 000,-  259 571 000,-  259 571 000,-
Nielsen  183 436 546,-  184 308 000,-  184 308 000,-
Norstat Norge  119 000 000,-  142 500 000,-  142 500 000,-
Ipsos  113 959 475,-  104 180 110,-  104 180 110,-
Opinion  51 736 000,-  64 497 000,-  64 497 000,-
Prognosesenteret  32 000 000,-  34 000 000,-  34 000 000,-
Respons Analyse  23 723 000,-  22 710 000,-  22 710 000,-
GFK Norge  11 200 000,-  11 700 000,-  11 700 000,-
Sentio Research  10 724 551,-  9 487 110,-  9 487 110,-
Norfakta Markedsanalyse  12 000 000,-  12 250 000,-  12 393 000,-
Epinion  28 333 000,-  18 651 000,-  33 779 000,-
YouGov Norway  12 872 000,-  15 162 560,-  15 162 560,-
Markedsføringshuset  6 500 000,-  5 400 000,-  5 400 000,-
Markedsinfo  8 100 000,-  6 500 000,-  6 500 000,-
Norgesbarometeret  853 000,-  750 000,-  750 000,-
EPSI Norway  7 849 000,-  9 051 540,-  9 051 540,-
Brutto omsetning  878 287 572,-  900 718 320,-  915 989 320,-
Internkjøp  43 783 128,-  46 413 900,-  46 413 900,-
Totalmarked  834 504 444,-  854 304 420,-  869 575 420,-
Endring totalmarked (justert for internkjøp): 2,4 % 4,2 %

*Omsetning i Norge inkludert omsetning knyttet til leveranser av markedsanalysetjenester til kunder i Norge med inntekts-
føring i  utenlandsk del av eget selskap/konsern.

Fordeling av omsetning mellom aktørene i markedsanalysebransjen.
Basert på rapporterte omsetningstall for 2016.

Kantar TNS  259 571 000,-
Nielsen  184 308 000,-
Norstat Norge  142 500 000,-
Ipsos  104 180 110,-
Øvrige virksomheter  225 430 210,-
Totalomsetning  915 989 320,-

Bransje Bransjestatistikken: 
REDUX

I forrige utgave av Analysen ble det utelatt en graf som fullstendig redegjorde for omsetningstallene  
for markedsanalysebransjen i 2016. Redaksjonen beklager dette, men har allikevel gleden av å si igjen:  

Virke ser en positiv utvikling målt mot tidligere års endringer i bransjens omsetningsutvikling,  
med en samlet omsetningsvekst på 2,4%. En fullstendig utredning om  

Bransjestatestikken for 2016 kan leses på analysen.no

 
 
 
HVA VISER ÅRETS BRANSJESTATISTIKK? 
For 2016 er det innhentet omsetningstall 
både for den norske virksomheten av 
selskapene, og for eventuell omsetning 
knyttet til leveranser av markedsana-
lysetjenester til kunder i Norge med 
inntektsføring i utenlandsk del av eget 
selskap/konsern. Av hensyn til ønsket 
om å sammenligne utviklingen over tid, 
er kun selskaper som har rapportert 
omsetningstall for både 2015 og 2016 
inkludert i statistikken.  

Årets bransjestatistikk viser en omset-
ningsvekst på 2,4 prosent for 2016 for 
sammenlignbare selskaper, mot 0,4  
prosent vekst fra 2014 til 2015. Fra 
2013 til 2014 steg omsetningen med 0,6 
prosent. Inkluderer vi omsetning knyttet 
til leveranser av markedsanalysetjenester 
til kunder i Norge med inntektsføring i 
utenlandsk del av eget selskap/konsern, 
var fjorårets omsetningsvekst på sterke 
4,2 prosent. Dette tallet er imidlertid 
ikke mulig å sammenligne direkte mot 
utviklingen tidligere år. Årsaken til dette 
følger av at man i tidligere års innrappor-
tering til bransjestatistikken 

 
utelukkende har bedt om opplysninger 
knyttet til samlet omsetning i Norge.   

MERKNAD TIL ÅRETS STATISTIKK
Virke har henvendt seg til alle selskaper 
innen markedsanalysebransjen med 
forespørsel om å bidra til å gjøre årets 
omsetningsstatistikk så utfyllende 
som mulig. Dessverre ønsker noen 
virksomheter ikke å medvirke til at 
bransjens totalomsetning rapporteres, 
enda disse selskapene etter loven også 
har plikt til å offentliggjøre årsregnskap 
der informasjonen fremgår. Basert 
på estimat som følger av tidligere års 
omsetningstall, er meromsetningen som 
ikke fremgår av statistikken, men som er 
knyttet til selskapene som ikke har ønsket 
å dele sine tall direkte med Virke, anslått 
til å utgjøre omtrent 65 mill NOK. 

Kantar TNS 
Ipsos
Nielsen
Øverige virksomheter
Norstat Norge

VELKOMMEN  
TIL NORSTAT

\\ VI TILBYR ALLE DATAINNSAMLINGSMETODER 
\\ ONLINE OG OFFLINE
\\ HØY KVALITET
\\ EFFEKTIV LEVERING

www.norstat.no
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Nytt fra NMF
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Folks medievaner har i over tjuefem år tatt pulsen på  
medietrendene.  Tittelen på årets seminar var «Hva skjer, 
egentlig?», og hva som skjer i medielandskapet fikk deltakerne 
svar på 21. september. Da var rundt 80 personer samlet på KS 
Konferansesenter for en inspirerende og lærerik dag. Standup 
komiker Lars Berrum var konferansier, og loset både  
foredragsholdere og deltakere lattermildt gjennom dagen. 

Seminaret startet som alltid med de siste medietallene fra Karat 
Media, presentert av Alexander F. Eidsæther. Deres målinger 
viser at Snapchat øker, og at «snapstreak» er et begrep alle med 
unge barn bør forstå. I tillegg fikk deltakerne er introduksjon av 
Guro Stavn om den nye TV- og videoundersøkelsen som kommer 
i 2018. Undersøkelsen inkluderer seing av video uavhengig av 
plattform, og dette blir den mest avanserte TV-målingen i verden. 

Folks Medievaner hadde i år stor fokus på den yngre forbrukeren. 
Både Vikki Walle-Hansen (Opinion), Ronny Kjeserud (Carat Norge) 
og Ketil Børstein Stensrud  fra Palmsus snakket om hvordan 
denne målgruppen agerer og hvordan dette stiller krav til både 
markedsføring og kommunikasjon. Fokuset på sosiale medier var 
gjennomgående gjennom hele dagen, og 50 % av de unge mener 
at sosiale medier er deres primære nyhetskilde.  
Snapchat-kjendisen GeeohSnap, Thor Matthiasson (the Engine 
iceland) og Espen Haugen (Kitchen) fortalte om kommunikasjon 
gjennom sosiale medier i praksis, og la vekt på hvordan 
man kan engasjere forbrukeren og viktigheten av å bli gode 
historiefortellere. 

På slutten av dagen ga Kim Ellertsen (Elden DA) et innblikk  
i hvordan dagens og morgendagens personvernregler inneholder 
rettigheter for individer, men også plikter for de som håndterer 
opplysningene.  Dagen ble avsluttet av Paal Fure (Dentsu Aegis 
Network Norge) som snakket om «veien videre», med fokus på 
det skiftet som skjer akkurat nå. Konklusjonen var at om man 
blander sosiologisk akselerasjon og teknologisk konvergens,  
så har vi fremtiden. 

Seminaret ga samlet sett et godt innblikk i hva som rører seg 
akkurat nå, og som en deltaker sa i evalueringen «Det er sjelden 
mellom seminarer som har relevant og høyt nivå på  
alle innleggene.» 
   

 

FOLKS MEDIEVANER: Hva skjer, egentlig?
Seminaret hadde til hensikt å gi en praktisk og konkret tilnærming 
til hvordan vi selv kan designe og gjennomføre et eksperiment. Med 
oss på laget hadde vi Magnus Våge Knutsen, doktorgradsstipendiat 
ved institutt for samfunnsøkonomi på BI, og aktiv bruker av 
eksperiment i sin forskning.  

Tilhørerne var delaktige, og vi gjennomførte to fullstendige eksperi-
menter. Det første eksperimentet var satt opp for å vise hvordan 
vi verdsetter noe vi eier sammenlignet  med noe vi ikke eier. Det 
andre skulle vise om vi som individ gjengjelder gode handlinger.
 
Hensikten i de første var å få beskrevet eierskapseffekten. Denne 
effekten skyldes at mennesker vurderer ulempen ved å miste noe 
man eier som større enn nytten av å motta noe man ikke eier.  
I tillegg til dette ligger det en iboende ulempe ved tapet i seg selv, 
dette skyldes at assosiasjonen mellom «jeget» og gjenstanden  
har en egenverdi. Når vi først har fått noe, ønsker vi å beholde det.  
I markedsføring og salg er implikasjonen av denne effekten at vi 
for eksempel kan la kunder få prøve produktet før de kjøper det, å 
tilby åpen bytterett (eller pengene tilbake), eller å ha redusert pris 
på første kjøp.  

Det andre eksperimentet skulle vise hvordan mennesket belønner 
prososial atferd og straffer antisosial atferd, og at vi som individer 
forutser dette og agerer deretter. Et interessant eksempel fra 
denne typen eksperimentelle studier er forskning som ble gjort på 
innsamling til en veldedig organisasjon (https://www.psychologyto-
day.com/blog/the-why-axis/201310/what-can-opt-out-boxes-teach-
us-about-giving-charity ). Studiet viser at de individene som fikk 
muligheten til å krysse av for å aldri bli kontaktet av organisasjonen 

igjen, donerer mer enn de som ikke får samme muligheten.  
I tillegg til at individene i testgruppen ga mer penger, var det svært 
få som krysset av i boksen for aldri å bli kontaktet igjen. Dette 
er et godt eksempel på hvordan mennesker belønner prososial 
atferd. Implikasjonene av denne teorien for markedsføring og salg 
viser at det for eksempel kan være en idé å droppe bindingstid på 
abonnementsordninger, for på den måten å etablere et gjensidig 
tillitsforhold med kunden.

Presentasjonen la grunnlag for gode spørsmål og spennende 
diskusjon, og viser hvordan adferdsøkonomisk teori kan brukes for 
å bekrefte strategier innen markedsføring og salg.
 
Det er noen viktige ting å huske på hvis du skal arrangere eksperi-
ment selv:
- Testgruppen og kontrollgruppen kan ikke vite om hverandre  
 eller hvilke forskjellige tilbud de får
- Rekrutteringen til de to gruppene må være lik, og de to  
 gruppene må ha «lik» dynamikk
- Dersom du skal gjennomføre labeksperiment må alle  
 deltagerne være på samme sted
- For alle eksperiment der incentiver er en viktig del av  
 gjennomføring, må informasjonen være helt transparent,  
 og alle må tro på at de får utdelt incentiver. 
- Utvalget bør som utgangspunkt bestemmes individuelt per  
 eksperiment. Det beste er å gjennomføre en pilot, der du  
 med utgangspunkt i svarfordeling og ønsket feilmargin  
 definerer størrelsen på hovedutvalget.

B2B-gruppen

Like sikkert som valget, arrangerer NMF førvalgsmøte fredagen  
før valgdagen. I år samlet møtet drøye 50 deltakere og programmet 
var som vanlig bra. Aslak Bonde har godt grep om innledning, 
styring av debatten og har relevante spørsmål på lager. Byråene 
Ipsos, Opinion, Respons, Norstat, Infact og Kantar TNS presenterte 
sine tall, alle med litt ulik vinkling og med fokus på ulike lands-
deler, partier og partiledere. Vi fikk også presentert de aller siste 
målingene.
Når det gjelder hvilken blokk som ville stikke av med seieren, var 
det ulike oppfatninger. Mye hadde med flere partiers muligheter  
for å passere sperregrensen og om AP ville fortsette den nedgan-
gen man hadde registrert de siste dagene. At de små partiene 
ville bli valgets vinnere var alle enige om og at SP ville gjøre et 
kanonvalg. 
 
NRK stilte med valgekspertene Lars Nehru Sand og Magnus 
Takvam. Sistnevnte var opptatt av at de hyppige meningsmålingene 

fikk for mye fokus, og at dette tok oppmerksomheten fra det som 
er viktig; nemlig hvordan partiene ville takle sentrale spørsmål for 
landet; svikt i oljeinntekter, eldrebølgen, skattenivå etc. Han mente 
AP hadde måttet bruke mye av sendetiden på å forklare nedgangen 
på målingene og de sakene som kunne relateres til AP lederen 
personlig, og at dette var uheldig for debattene.
 
I ettertid beviste byråene at de traff ganske bra med sine prognoser 
som bekrefter at det jobbes seriøst med meningsmålinger i Norge. 
Dette er jo en tid vår bransje er i medias søkelys, da er det fint at 
kvaliteten er på topp!
 
En takk til Line Marie Vilming i Metodegruppen NMF som hadde 
gjort mye av jobben for å få på plass årets Valgmøte.

FROKOSTSEMINAR 10. OKTOBER, B2B-GRUPPEN: 

Gjennomføring av eksperiment  
Tekst: Nicolai Løvvik,Senior markedsanalytiker, NSB 

 

NMFs valgmøte  
Tekst: Ragnar Madsen, Cox Oslo AS 

FROKOSTSEMINAR 8. SEPTEMBER, METODE-GRUPPEN:
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Geeohsnap delte villig om hvordan innhold smitter!

Deltakerne kom bak 
kulissene til Palmesus

Konferansier Lars Berrum og 
styreleder i NMF Rachel Øverås

Magnus Våge Knutsen  
fra Bi holdt et spennende foredrag.
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Tekst:  Thore Gaard Olaussen
Faglig leder i Respons Analyse

 

Minneord om  
Frank Aarebrot

 Bare noen dager før årets stortingsvalg gikk vår eminente foreleser 
fra studiedagene – og ikke minst vår gode venn – Frank Aarebrot bort.  

Det er nesten ufattelig at Frank er borte. Han etterlater seg et  
stort tomrom, både som menneske og som fagperson. 

Som unge studenter ved 
Universitetet i Bergen husker 
vi alle vårt første møte med 
Frank. Det var selvsagt som 

foreleser på et av de større auditoriene 
ved universitetet, der emnet kunne være 
alt fra kvantitativ metode til makroteorier 
om nasjonsbygging i Vest-Europa. Om 
samfunnsvitenskapelig metode i 
utgangspunktet kunne høres tørt og 
kjedelig ut, var det jo aldri det under 
Franks forelesninger. Han kunne finne 
morsomheter med en regresjonsmodell, 
men likevel påpeke viktigheten av å 
beherske metode og forstå kvantitative 
sammenhenger i våre videre studier innen 
de samfunnsvitenskapelige fagene. 
 
Senere var det forelesningene innen 
nettopp makroteori, der Frank tok for seg 
Stein Rokkans modeller om demokrati-
utvikling og nasjonsbygging som fenget 
vår interesse. For oss studenter var 
dette en forelesningsrekke som ga oss 
stor inspirasjon til å gå videre med faget 
sammenlignende politikk. På den måten 
har Frank vært en viktig bidragsyter for at 
dette faget fikk en sterk posisjon blant de 
statsvitenskapelige fagene i Norge. 
 
Det var som vår veileder at vi ble bedre 
kjent med Frank som menneske. Alltid 

blid og imøtekommende, og stilte gjerne 
opp – selv om det hendte at han av og 
til glemte avtalen … Frank var en raus 
person og delte villig vekk sine enorme 
kunnskaper. Oppgaven for oss studenter 
var i grunnen ganske enkel – det var bare 
å nevne et par stikkord, og vi fikk en times 
foredrag om det vi skulle skrive om. 
 
Samtidig var Frank en kreativ person, 
og hadde alltid gode idéer om hvordan 
det hele skulle legges opp og løses – 
enten det var en semesteroppgave, en 
hovedoppgave/masteroppgave eller en 
doktoravhandling. 
 
Selv om Frank var akademiker på sin hals, 
gikk han ikke av veien for å påta seg verv 
i privat næringsliv. Sammen med Bjarne 
Kristiansen var Frank med på «det store 
hamskifte» i meningsmålingsbransjen. 
Dette var i starten på overgangen 
fra oppsøkende personlig intervju til 
telefonintervju. Og her var Bjarne og 
Frank nybrottsmenn med sin oppstart av 
meningsmålingsbyrået Opinion. 
 
Videre var Frank med på oppstarten av 
Respons Analyse, og var i alle år frem til 
sin bortgang styremedlem i selskapet. 
Det er rimelig kjent at styremøtene med 
Frank nok hadde en tendens til å bli noe 

annerledes enn tenkt på forhånd. Det 
ble ofte en del avsporinger, men det 
kom alltid opp en del gode løsninger og 
idéer som man kunne gå videre med i 
selskapet. 
 
Franks omfattende kunnskaper og fantas-
tiske formidlingsevne hjalp oss å forstå 
kompliserte forhold i samfunnet. Dette 
var Frank som fagmann. Som menneske 
var han generøs og opptatt av å hjelpe oss 
studenter frem. Men samtidig hendte det 
at den bergenske kjuagutten kom frem i 
ham – freidig og kjapp i replikken, med et 
glimt i «øget». 
 
Takk for alt, kjære Frank.  
Vi lyser fred over ditt minne. 
 
Bente Pettersen 
Idar Eidset 
Jørn Leipart 
Per Arne Hestetun 
Stein Aarland 
Svein Roar Hult 
Thore Gaard Olaussen

Tekst: Frank i sitt rette element 
Foto: Njord Svendsen

Nytt om navn
Jobb og Karriere

MARTIN KLØVRUD  
er ansatt som prosjek-
tleder/konsulent  
i Kantar TNS. Han har 
nylig fullført master  
i Markedsføringsledelse 
fra Høyskolen Kristiania. 
Han har i studietiden 

jobbet som trainee i Kantar TNS. Når  
han ikke er på jobb dyrkes interessen  
for kultur og god kaffe.

ALEXANDRA-KANUTTE 
SKÅRE 
er ansatt som prosjek-
tleder/konsulent i Kantar 
TNS. Hun kommer fra en 
stilling hos Philips Light 
& Health i Eindhoven der 
hun har jobbet spesielt 

mot det nordiske markedet. Hun har 
Master i Marketing Analytics fra Tilburg 
University. 

JONAS ØSTNES 
er ansatt som 
Prosjektleder i Kantar 
Media. Han skal jobbe 
med prosjekt- og 
kursledelse på Gallup 
PC/ Forbruker & Media 
samt andre medierelat-

erte prosjekt. Jonas har studert Økonomi 
og Administrasjon på Handelshøyskolen 
BI. Han har tidligere jobbet som 
Prosjektleder i eventavdelingen i TDK 
Media. 

KURT INGEBRIGTSEN 
er ansatt som utvikler i 
Kantar. Han har tidligere 
jobbet i forlag og i bank 
og har lang erfaring med 
programvareutvikling og 
database. Han skal bidra 
med utviklingsarbeid 

innen dataintegrasjon og utnyttelse av 
datakilder.   

CARINA RIBORG HOLTER  
(26) er ansatt som 
Research Executive 
i Ipsos, avdeling 
«Forskning, politikk og 
samfunn».  Hun har 
tidligere jobbet som 
prosjektassistent i 

Rambøll Management Consulting og som 
juniorkonsulent  
i Epinion.  Carina har en mastergrad  
i Sosiologi ved Universitetet i Oslo, med 
spesialisering innen høyreradikalisme-  
og migrasjonstematikk.

MARIUS AMUNDSEN 
FLAGET 
(29) er ansatt som kon-
sulent i Respons Analyse 
hvor han primært skal 
jobbe med rådgivning 
og analyse. Han har 

bakgrunn fra kommunikasjonsbransjen 
hvor han tidligere jobbet med omdøm-
meundersøkelser og merkevarebygging. 
Marius er utdannet ved Copenhagen 
Business School hvor han har tatt master 
i Internasjonal Handel & Politikk.

CECILIE KLØVSTAD    
er daglig leder i høstens 
nykommer, Skuterud 
Kløvstad AS. Hun 
kommer fra stillingen 
som adm.dir. i Epinion, 
forut for det ledet Cecilie 
to større satsingsom-

råder i Kantar TNS (Retail and Brand og 
Kvalitativt Analysesenter). Hun har også 
vært en del av ledergruppen i Nielsen 
Norge. Karrieren hennes startet i forsk-
ningsavdelingen på Politihøyskolen for 
deretter å være filmsakkyndig i Statens 
filmtilsyn (nå Medietilsynet). Cecilie er 
utdannet cand. polit med medievitenskap 
som hovedfag og har bred erfaring fra 
medie- og markedsanalysefeltet både 
nasjonalt og internasjonalt. Hennes spesi-
alistområde er i særdeleshet offentlig 
utredninger, evalueringer, publikums- og 
målgruppeforståelse forut for å inneha 
solid ledererfaring. 

VEGARD SKUTERUD   
er partner i Skuterud 
Kløvstad AS, og kommer 
fra stillingen som 
utviklingsdirektør  
i Epinion. Han har 
tidligere jobbet 10 år  
som seniorrådgiver 

i Kantar TNS hvor han har hatt ansvar  
for internasjonale kunder blant annet 
innen finans, retail- og sjømatnæringen. 
Vegard har tidligere jobbet med mye 
forskjellig, blant annet som leder i Coop 
og som selvstendig næringsdrivende 
i 7 år innen sisteleddsmarkedsføring. 
Utdannelsen har han fra UiO med fag 
innen medievitenskap og en master  
i sosiologi. Vegards spesialistområde  
er målgruppeforståelse, markedsføring 
og kommunikasjon. 



Returadresse:
Norges Markedsanalyseforening
Postboks 5077 Majorstuen
0301 Oslo

Kontakt din konsulent i Ipsos eller  
Anne Sørbråthen T: 90770280, anne.sorbraten@ipsos.com  

87+
Markeder

VI HJELPER KUNDER Å
FORBEDRE INNOVASJONSPROSESSENE

40+
År med erfaring innen
Innovasjonsresearch

14000+
  Innovasjoner

Rangert som det 2. mest innovative 
markedsanalyseselskapet i verden  

ifølge 2014 GRIT rapport

Vinner av 2014 Edison Award  
for sin Arketypemetodikk

Relevant for mange bransjer

GAME CHANGERS
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