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Handelshøyskolen BI, Digital Norway og LØRN har 
mottatt midler fra Kompetanse Norge for å utvikle et 
fleksibelt digitalt videreutdanningstilbud.

Målgruppen er små og mellomstore bedrifter (SMB). 
Norge er et land der en høy andel av verdi skapningen 
kommer fra små og mellomstore bedrifter, men både 
forskning og erfaring viser imidlertid at svært mange 
sliter med å forløse det potensialet som ligger i digi
talisering av virksomheten. Dette har konsekvenser 
for virksomhetens fremtidige konkurransekraft og 
vekst, men også for verdiskaping i et økosystem med 
ulike aktører. SMBene må evne å identifisere hvordan 
digitalisering kan gi verdi for egen virksomhet, men 
også i samskaping med andre aktører. De må forstå 
hvordan digital teknologi kan anvendes for å nå                       
forretnings messige og strategiske mål. Sist men ikke 
minst, de er avhengige av å opprettholde engasjement 
og pågangsmot hos de ildsjelene som tar initiativ 
til omstillinger og endringer som økt digitalisering 
medfører.

BI og Digital Norway
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Tema Perspektiv

Vi mobiliserer 
endringsagenter
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Synniva 
Larsen som er Leder for Studentopplevelser for Executives 
på Handelshøyskolen BI, og Annita Fjuk som er ansvarlig for 
samarbeid mellom forskning og næringsliv hos Digital Norway, om 
hva de har fått av innsikt etter dybdeintervju med endringsagenter 
i SMB rundt om i Norge. I podcasten diskuterer Silvija, Synnvia 
og Annita hvordan læring i dag utgjør mer enn på bare å lese en 
bok eller høre på en forelesning. Hvordan fortoner egentlig læring 
seg nå i 2020? Og hvordan skal norske SMB klare å sette av tid til 
læring og utvikling når det er såpass mye press og et stort fokus 
på drift?

Om bedriften
Handelshøyskolen BI er organisert som en stiftelse og er 
akkreditert som vitenskapelig høyskole. BI har hovedcampus i 
Nydalen i Oslo, og har regionale studiesteder i Bergen, Trondheim 
og Stavanger. DigitalNorway er en non-profit virksomhet 
startet i 2017 av 15 engasjerte næringslivsaktører for å få fart på 
digitaliseringen av norsk næringsliv, med et spesielt fokus på 
små og mellomstore bedrifter. DigitalNorway jobber med å sikre 
bedrifter og ansatte tilgang til kunnskap og nettverk de trenger 
i en digital verden gjennom å tilby gratis kurs, læringsreiser, 
webinarer og digitale møteplasser.

Refleksjon
Hvordan kan vi skape en kultur i Norsk næringsliv hvor de ansatte 
får lov til å eksperimentere mer, og hvor det kan gjøres lettere for 
ledere å gi gjennomslag til slikt?

Tema:  LØRNBIZ 

Gjest:    Synniva og Annita 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: RESEARCH

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Fleksibel livslang læring 
• Hva skal til for å dele ut 

studiepoeng? 
• Digital verktøykasse 
• Endringsledelse 
• Lærende ledere

Anbefalt lesing: 

• The Innovator's Method (Innbundet).
• Bringing the Lean Start-up into Your 

Organization. Forfatter: Nathan Furr og 
Jeff Dyer

 

LØRNBIZ med Synniva og Annita, Handelshøyskolen BI og Digital Norway 

LØRNBIZ
SYNNIVA OG ANNITA
RÅDGIVERE
HANDELSHØYSKOLEN BI 
OG DIGITAL NORWAY

PODKAST #739 VI MOBILISERER ENDRINGSAGENTER. SYNNIVA OG ANNITA, HANDELSHØYSKOLEN BI OG DIGITAL NORWAY

Podkast  #0739
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Podkast  #0739

LØRNBIZ med Synniva og Annita, Handelshøyskolen BI og Digital Norway

 Nærmest alle har 
nevnt i denne prosessen 

er at de trenger en 
større innsikt i hva 

endringsledelse egentlig er, 
for dette er så komplekst 
og det er så mye mer du 

må gjøre enn å bare følge 
en typisk 5 stegs modell

- Synniva og Annita



Intervju
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Synniva: Tror jeg er en litt anner
ledes type i mange sammen  henger. 
Har bakgrunn fra å følge opp 
mennesker som i utgangspunktet 
har utfordringer og problemer. 
Startet som sosionom, og begynte 
veldig tidlig å interessere meg for 
nye måter å gjøre ting på. Allerede 
fra 2001 startet jeg å jobbe med 
innovasjon og å teste ut nye måter 
å følge opp mennesker på. Etter 
hvert kom jeg inn på organisasjoner 
og har jobbet med det de siste 
10 årene. Synes det er utrolig 
spennende og lærerikt. Nå er jeg 
leder for studentopplevelser på 
Executive-avdelingen på BI.  

Annita: Jeg brenner veldig for 
innovasjon og omstilling. Jo mer 
komplisert det er jo mer trigget blir 
jeg. Bakgrunnen min er innenfor 
informatikk og teknologi. Jeg har 
en doktorgrad fra Institutt for 
Informatikk ved Universitetet i Oslo 
med fokus på nettbasert læring. 
Jeg var heldig og fikk lov til å bygge 
opp en nettskole på 90tallet som 
da var case i doktorgraden min. Jeg 
har fulgt med på BI hele veien og 
synes det er spennende å få lov til å 
jobbe sammen.  

Hva er det viktigste oppdraget i 
din organisasjon, og hvorfor trigger 
dette deg? 
Synniva: På Executive på BI jobber 
vi med etter og videreutdanning 
for voksne mennesker. Vi har fokus 
på å jobbe tett med næringslivet, 
og dette prosjektet har virkelig gjort 
oss bedre på det. Vi er alltid opptatt 
av det å tilpasse undervisningen 
slik at det passer inn i ekstremt 
travle menneskers liv. Dette er folk 
som er i 100%-stillinger i tillegg til å 
ha familie og andre forpliktelser.  
 
Annita: Det som trigger meg med 
dette prosjektet er å få jobbe 
masse med innovasjon og endring 
som temaer. Jeg føler også at vi 
innoverer i forhold til hvordan vi 
jobber i prosjektet - vi involverer 
og jobber veldig tverrfaglig. Det 
gjør at jeg har stor tro på at vi får 
til noe veldig bra fra et livslangt 
læringsperspektiv gjennom 
dette prosjektet og kan sette 
føringer både for BI, men også for 
Universitets- og høyskolesektoren 
generelt.

LØRNBIZ med Synniva og Annita, Handelshøyskolen BI og Digital Norway

Podkast #0739
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Hva nevner Synniva om hvordan en 
podcast er med på å tilpasse og utvikle 
læringsprosessen?
a) En podcast kan gi tilgang på en enorm
mengde kompetanse
b) En podcast kan gi mulighet til at man
kan lære i andre kontekster
c) En podcast kan være med og gi et
bredt læringsgrunnlag for studenter

En podcast kan gi mulighet til at man 
kan lære i andre kontekster enn på 
skjerm eller i et klasserom, og er utrolig 
viktig for studenter som er presset på tid

De har kartlagt via en 
innovasjonsmetodikk basert i intervjuer

Endringsledelse krever at man må være 
en lærende leder

Hva forteller Annita om hvordan team 
har tilnærmet seg spørsmålet: Hvordan 
kan universitet- og høyskolesektoren bli 
attraktive fremover og treffe behovet i 
markedet?
a) De har kartlagt basert i å teste en
rekke endringer på et utvalg studenter
og fått kvalitativ tilbakemelding
b) De har testet en rekke endringer på et
utvalg studenter, og analysert statistisk
c) De har kartlagt via en
innovasjonsmetodikk basert i intervjuer

Hva nevner Annita som er viktig i 
diskusjonen om endringsledelse?
a) Endringsledelse er viktig å se opp mot
risikoavveining
b) Endringsledelse i en digital tid krever
at flere ledere skaffer seg bredere
erfaring
c) Endringsledelse krever at man må
være en lærende leder

LØRNBIZ med Synniva og Annita, Handelshøyskolen BI og Digital 
Norway

Scann og besøk bedriften
https://www.bi.no/

LØRNBIZ
SYNNIVA OG ANNITA
RÅDGIVERE
HANDELSHØYSKOLEN 
BI OG DIGITAL NORWAY

Podkast #0739
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Tema Perspektiv

Forskning for norske 
SMB
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forsker og 
førstelektor ved Institutt for strategi og entreprenørskap på 
Handelshøyskolen BI, Ragnvald Sannes, om hva han mener 
er viktig for å holde seg relevant som utdanningsinstitusjon i 
en stadig endrende fremtid. I podcasten gir Ragnvald noe av 
forklaring på hvordan BI har klart å bli den suksessen studiestedet 
har blitt, med utgangspunkt i at BI er en privat skole i et land hvor 
utdanning tilbys gratis gjennom det offentlige. Ragnvald og Silvija 
diskuterer også hvordan vi kan lage en utdanningspakke som 
hjelper norske SMB'er med å bli bedre på det de faktisk sliter med 
i sin travle hverdag.

Om bedriften
Handelshøyskolen BI er organisert som en stiftelse og er 
akkreditert som vitenskapelig høyskole. BI har hovedcampus i 
Nydalen i Oslo, og har regionale studiesteder i Bergen, Trondheim 
og Stavanger. I dag er BI den eneste handelshøyskolen i Norge 
som har oppnådd trippel akkreditering, blant 1 prosent av alle 
handelshøyskoler på verdensbasis.

Refleksjon
Handelshøyskolen BI er organisert som en stiftelse og er 
akkreditert som vitenskapelig høyskole. BI har hovedcampus i 
Nydalen i Oslo, og har regionale studiesteder i Bergen, Trondheim 
og Stavanger.

Tema:  LØRNBIZ 

Gjest:    Ragnvald Sannes 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: RESEARCH

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Innovasjonsprosess 
• Fremtidens utdanning 
• Hvordan digital teknologi påvirker
• SMB
• Innovators method 
• Sirkulære innovasjonsmodeller

Anbefalt lesing: 

• Innovator's method av Nathan Furr og 
Jeff dyer Machine 

• Platform, Crowd: Harnessing Our Digital 
Future, bok av Andrew McAfee

 

LØRNBIZ med Ragnvald Sannes, Handelshøyskolen BI 

LØRNBIZ
RAGNVALD SANNES
FORSKER OG 
FØRSTELEKTOR VED 
INSTITUTT FOR STRATEGI 
OG ENTREPRENØRSKAP
HANDELSHØYSKOLEN BI

PODKAST #740 FORSKNING FOR NORSKE SMB. RAGNVALD SANNES, HANDELSHØYSKOLEN BI

Podkast  #0740
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Podkast  #0740

LØRNBIZ med Ragnvald Sannes, Handelshøyskolen BI

 BI er en 
organisasjon som stort sett 

består av personer som 
er faglige entreprenører. 

Dette gjør at vi både 
har muligheten og 

kompetansen til å drive 
endring

- Ragnvald Sannes



Intervju
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Hvem er du, personlig og faglig? 
En mann i min beste alder. Har 
utdanning fra BI selv, siviløkonom 
fra midt på 80-tallet. Da 
spesialiserte jeg meg innenfor 
det som den gangen ble kalt 
informasjons- og datasystemer. 
Da jeg begynte på BI trodde jeg at 
jeg kom til å jobbe med regnskap, 
men tilfeldigvis ble jeg ansvarlig 
for innføringen av en moderne 
minidatamaskin der jeg jobbet 
ved siden av studiene, og da ble 
egentlig sporet satt for videre 
utvikling av min faglige interesse 
og karriere. Da jeg var ferdig på BI 
begynte jeg å jobbe som assistent 
der. Har hele tiden vært opptatt 
med den koblingen mellom 
hvordan vi bruker teknologi og 
hva vi gjør med den med tanke på 
verdiskaping, både for bedrifter 
men også mellom bransjer. Har 
alltid hatt en drivkraft mot det 
å forsøke å gjøre ting bedre. Jeg 
pleier å si, og det kan kanskje høres 
litt kritisk ut, men ting kan alltid 
forbedres. Det er mye av det som 
driver meg i det arbeidet jeg gjør 
nå.

Hva er det viktigste oppdraget i 
din organisasjon, og hvorfor trigger 
dette deg? 
Vi er en organisasjon som består 
av folk som er i stor grad er faglige 
entreprenører. Vi har drevet mye 
innovasjon internt, og vi har 
evne til å utvikle og endre oss. 
Jeg pleier ofte å si at BI har en 
forretningsmodell som egentlig 
ikke er mulig, nemlig å ta betalt for 
utdanning i et land som Norge hvor 
utdanning er gratis innenfor det 
offentlige. Derfor er det fantastisk 
å observere det vi gjør. Uten å 
være for påståelig, så mener jeg 
at vi klarer dette gjennom å levere 
høy kvalitet. Det som driver meg 
aller mest med å jobbe på BI er 
at jeg jobber ikke der fordi det er 
så gøy å formidle den kunnskapen 
jeg allerede har, men det gir meg 
muligheten til å lære nye ting hele 
tiden. Det er morsomt å jobbe 
med de som allerede jobber i 
næringslivet, fordi disse kommer 
inn med konkrete problemstillinger 
og utfordringer, og da må vi jobbe 
for å hjelpe disse med å få løst 
utfordringene. Det er utrolig 
spennende å se alle de interessante 
tingene de jobber med, i tillegg til 
å se de gjøre ting de kanskje ikke 
forventet å gjøre før de begynte på 
kurset.

LØRNBIZ med Ragnvald Sannes, Handelshøyskolen BI

Podkast #0740
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Hva forteller Rangvald Sannes om den 
innovative utviklingen på kursene som 
tilbys ved studiestedet BI?
a) En innovasjonsprosess som baserer
seg på spørreundersøkelsene som er
foretatt blant nasjonale og internasjonale
innovasjonsklynger, og som brukes for
første gang til å tilpasse eksisterende
kurs
b) En innovasjonsprosess som baserer
seg på case-studier og workshops ute
hos små og mellomstore Bedrifter som
for første gang brukes til å skape innhold
til kursdeltakere og studenter
c) For første gang brukes en
innovasjonsprosess basert i AI og 
søkemotorer som analyserer hva for 
innhold som har relevans i sanntid, og 
hva for problemstillinger som kan være 
verdt å belyse fra et kurs til det neste 
som en måte å komplimentere innholdet 
i allerede eksisterende kurs

En innovasjonsprosess som baserer seg 
på case-studier og workshops ute hos 
små og mellomstore Bedrifter som for 
første gang brukes til å skape innhold til 
kursdeltakere og studenter

Fokuset på verdien av samarbeid og det 
å dele kunnskap som gjør at vi sammen 
blir bedre. Med resultatene man ser 
deretter gis samfunnet resultater som 
for eksempel klyngevirksomhet som 
inspirerer til nye modeller for samarbeid 
innen akademia

BI har valgt en sirkulær modell for 
prosjektutviklingen der målet ikke 
er veldefinert, og hvor man ikke sier 
seg kjent med løsningen, men hvor 
erfaringene stadig kalibreres mot 
utgangspunktet i problemet

Hva nevner Rangvald Sannes som en 
spennende verdi det fokuseres på i 
utviklingen av akademia nå?
a) Fokuset på verdien av praktisk
erfaring ved siden av det teoretiske
med utplassering hos bedrifter og reelle
case-studier som gjør studentene ved BI
bedre rustet mot yrkeslivet
b) Fokuset på verdien av
spisskompetanse og det å hente
ekspertise der den finnes som gjør at
bredden i læringen også får et kvalitativt
løft
c) Fokuset på verdien av samarbeid
og det å dele kunnskap som gjør at vi
sammen blir bedre. Med resultatene man
ser deretter gis samfunnet resultater
som for eksempel klyngevirksomhet som
inspirerer til nye modeller for samarbeid
innen akademia

Hvilken informasjon fremkommer av BI 
sin valgte sin modell for digitalisering ut 
fra et forretningstrategisk perspektiv?
a) BI har valgt en smidig modell for
prosjektutviklingen hvor målet og
løsningen skapes i samarbeid, hvorav
dialogen med eksterne partnere og hvor
denne inkluderingen gir kontinuerlig
tilbakemelding
b) BI har valgt en klassisk lineær modell
for prosjektutviklingen hvor målet er
veldefinert og man vet hva løsningen skal
være. Noe som er forutsigbart om man
har nødvendig erfaring
c) BI har valgt en sirkulær modell for
prosjektutviklingen der målet ikke 
er veldefinert, og hvor man ikke sier 
seg kjent med løsningen, men hvor 
erfaringene stadig kalibreres mot 
utgangspunktet i problemet

LØRNBIZ med Ragnvald Sannes, Handelshøyskolen BI

Scann og besøk bedriften
https://www.bi.no/

LØRNBIZ
RAGNVALD SANNES
FORSKER OG 
FØRSTELEKTOR 
VED INSTITUTT 
FOR STRATEGI OG 
ENTREPRENØRSKAP
HANDELSHØYSKOLEN BI

Podkast #0740
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Lørn manifesto 
Ingen bør kaste bort tid og penger på ferdigheter som snart er ubrukelige. Vi 
må lære relevante ting for den fremtiden vi skal inn i. En reklame spør: do you 
think it is about mindset or skillset? Svaret er: BOTH! Mindset uten skillset er 
ubrukelig; skillset uten mindset er rettningsløs.

Skillsa for fremtiden vil være en kombinasjon av teknologisk kunnskap og mot 
til å tenke selv. Vi må tørre å mene noe om hvordan denne fremtiden skal være, 
for å kunne ta aktive valg.Det er for enkelt å si at «vi bare lærer kidsa å kode». 
Det er alle som må lære og vi må lære mer enn koding. Vi trenger å lære kidsa og 
alle andre, DIGITAL SKAPERKRAFT. Vi må bli noe mer enn gode forbrukere av ny 
teknologi – vi må kunne skape den om. Og vi voksne må ikke tåle så inderlig lett 
den læringen som ikke gjelder oss selv.

Men hva er de nødvendige ferdigheter for fremtiden?
Direkte konkurranse mot roboter er en tapt kamp for mennesker. Roboter, 
automasjon og AI dreier seg om det maskinene er veldig gode på. Det er å 
kunne lese og finne mønstre i store data mengder, men det å tolke disse 
mønstrene på riktig måte, en måte som også er kulturelt og politisk forankret, 
som speiler den uhyre komplekse menneskelige psyken, det er bare mennesker 
som kan og bør gjøre. Bedre og billigere roboter vil kunne utføre de fleste av 
våre rutinemessige oppgaver som krever liten eller ingen kreativitet. Derimot 
oppgaver som krever fleksibel handling i uforutsigbare omgivelser, og som krever 
empati, vil mennesker alltid være flinkere til. AI passer godt for administrative og 
rutinemessige oppgaver. Mennesker er uovervinnelige på oppgavene som krever 
omsorg og omtanke. Uansett vil det være spennende og kreve mye ny kunnskap.

Claude Shannon, faren til Informasjonsteori, sa: «We know the past but cannot 
control it. We control the future but cannot know it».

Bli med og utforsk fremtiden, så vi kan sammen drive den i en god retning.

Gründer 
Silvija Seres
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episode_title
intro

Om bedriften
company_info

Refleksjon
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Tema:  TEMA 

Gjest:    guest_name 

Språk:  languages

Perspektiv: perspectives

Innspilt: places

Vert:  lorner

Lytt til podcast

Du vil LØRNE om: 

• learnings

Anbefalt lesing: 

• recommended_literature
 

14 TEMA med guest_name, guest_company 

TEMA
GUEST_NAME
GUEST_TITLE
GUEST_COMPANY

PODKAST #545 TEKNOLOGI OG DET MENNESKELIGE POTENSIALE. ESPEN STRAND HENRIKSEN, NORWAY IN A BOX

Tema Perspektiv

Podkast  #0episode_number

14

Du vil LØRNE om: 

• you-will-learn-about
 
Anbefalt lesing: 

• recommendedlitterature 

 

Du vil LØRNE om: 

• Tverrfaglige team
•  

Helhetlig produksjon
•  

Endringsledelse 
•  

Fremtidens produksjon
 
Anbefalt lesing: 

• Norges offentlige utredninger (NOU) sin 
rapport Lærekraftig 

Tema:  LØRNSOC

Expørt:  Dag Arthur Aasbø 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: SARPSBORG 

Lørner:  Silvija Seres 

Dag Arthur Aasbø
Direktør og organisasjon og sam-

funnskontakt fra Borregaard

Få med alle på 
endringsreisen  
Hvordan sørger man for en helhetlig produksjon, i en så 
stor produksjon som Borregård har? Hvordan organiserer 
man et tverrfaglig team som er både suksessrettet og 
fremtidsrettet? I denne episoden av #LØRN snakker 
Silvija med direktør og organisasjon og samfunnskontakt 
i Borregaard, Dag Arthur Aasbø, om hvordan de har klart 
å beholde alle sine ansatte når de har endret 50% av 
produksjonen sin på få år.

Refleksjon 
 
 
 

LØRNSOC med Dag Arthur Aasbø Podkast # 0512

lorn.tech
lorn.unversity


