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I samarbeid med Digital Norway og OsloMET har vi 
produsert en spennende podkastserie med 12 episoder 
hvor aktuelle temaer innen blant annet innovasjon, 
ledelse, strategi, digitalisering og omstilling belyses av 
både ansatte i Digital Norway og andre sentrale personer 
blant de utvalgte selskapene i serien! personene som 
deltar i serien kommer i fra bedrifter som Telenor, FINN, 
Schibsted, Sparebank1 og Digital Norway - og de har 
ulike bakgrunner, erfaringer og meninger. 

OsloMet - Våre 
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Tema Perspektiv

Omstilling i en digital 
verden
I denne samtalen med #LØRN snakker Silvija med Eirik 
Andreassen som er ansvarlig for omstillingsmotorer og regionale 
partnere i Digital Norway. Digital Norway selger kunnskap du 
trenger for å lykkes i en digital verden, og kundene kjøper fordi det 
er tilgjengelig, relevant, praktisk og tilpasset behovene til etablerte 
små og mellomstore selskaper. Eirik forklarer at den viktigste 
driveren for alle selskaper er at kundene endrer seg, og at dette 
må taes i betraktning når man skal omstille seg. Omstilling er 
nemlig viktig for bedrifter for å holde følge med den digitale 
verdenen som vi nå lever i. 

Om bedriften
DigitalNorway hjelper bedrifter å henge med i den digitale 
utviklingen gjennom å tilby gratis kompetanseinnhold. I tillegg 
jobber vi for at små og mellomstore bedrifter skal kunne ta del i 
den datadrevne økonomien.

Refleksjon
Hvordan omstiller du deg til den digitale revolusjonen?

Tema:  LØRNBIZ 

Gjest:    Eirik Andreassen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: CLUSTER

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Digital omstilling
• Ledelse
• Balanse
• Strategi

Anbefalt lesing: 

• Lesing: Small Data av Martin Lindstrøm
• 21 Lessons for the 21 Century av Yuval 

Harari.  
• Seing: CGP Grey -  How Machines Learn
• Netflix: The Social
 

LØRNBIZ med Eirik Andreassen, Digital Norway 

LØRNBIZ
EIRIK ANDREASSEN
ANSVARLIG FOR 
OMSTILLINGSMOTORER 
OG REGIONALE PARTNERE
DIGITAL NORWAY

PODKAST #829 OMSTILLING I EN DIGITAL VERDEN. EIRIK ANDREASSEN, DIGITAL NORWAY

Podkast  #0829
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LØRNBIZ med Eirik Andreassen, Digital Norway

 Involver de ansatte 
og ta dem med på råd, 

søk inspirasjon fra andre, 
og delta aktivt i nettverk 
gjennom å dele og stille 

spørsmål.
- Eirik Andreassen



Intervju
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Hva selger din organisasjon, og 
hvorfor kjøper folk fra dere?  
Digital Norway selger kunnskap 
du trenger for å lykkes i en digital 
verden, de kjøper fra oss fordi det 
er tilgjengelig, relevant, praktisk og 
tilpasset behovene til etablerte små 
og mellomstore selskaper

Er det noen interessante 
dilemmaer? 
Mange, ett av dem er balansen 
mellom å tilby standardiserte 
produkter kontra mer tilpassede 
tjenester, et annet er balansen 
mellom å utvikle innhold selv, 
eller å gjøre tilgjengelig det som er 
utviklet av andre 

Dine 3 beste vekst-tips til andre 
lignende selskaper? 
1. Start i det små – ikke prøv å løse 
de store problemene før du har 
lært å håndtere de små, og husk 
at kunnskapen om digitalisering er 
mye høyere rundt lunsjbordet enn 
rundt lederbordet – involver derfor 
de ansatte.  
3. Digitalisering oppleves for mange 
som uoversiktlig og komplekst, 
og jeg tror ikke det er noe man 
nødvendigvis kan klare alene.  
Bruk derfor nettverket ditt, søk 

sammen med likesinnede, bruk 
virkemiddelapparatet, og del 
innsikt.  Man trenger partnere for å 
lykkes, og partnerskap krever tillit, 
så da må man bjuda på

Dine egne viktigste jobb-prosjekter 
siste året?  
1. Jeg leder arbeidet med 
Omstilllingsmotoren – et 
virkemiddel fra Innovasjon Norge 
som hjelper etablerte små og 
mellomstore bedrifter med et 
kompetanseløft.  Samtidig gir det å 
jobbe med bedriftene oss et unikt 
innblikk i deres hverdag, og hvilke 
utfordringer de har knyttet til å ta i 
bruk data og digitale teknologier.
2. Sammen med NTNU og SINTEF 
har vi levert en søknad om å bli 
EDIH (European Digital Innovation 
Hub).  Samme har vi gjort sammen 
med SIN, IFE og UiO 

Hva er relevant kunnskap for 
fremtiden? 
For ansatte handler det om hva 
som gjør deg attraktiv i fremtidens 
arbeidsmarked, og da er det aldri 
kalt å kunne noe innenfor et 
domene.  For en bedrift handler det 
i stor grad om hvordan de klarer 
å utnytte teknologi til noe som 
skaper økt verdi for bedriften og for 
kundene.

Hva gjør vi unikt godt i Norge?  
Har ikke så mye nytt å si her, men 
vi er ganske tillitsfulle og åpne, og 
deler erfaringer og innsikt som kan 
hjelpe andre.  I tillegg er vi ganske 
omstillingsdyktige, men kanskje 
mer reaktive enn proaktive.   

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid?  
Vi trenger ikke reise så langt for 
å møtes, og video møter fungerer 
ganske bra.  Mange føler også 
at de får gjort mye mer.  MEN, 
jeg er litt usikker på om dette 
hemmer kreativiteten.  De litt mer 
uformelle samtalene der man bare 
drodler med ideer, har blitt litt mer 
krevende.  Men kanskje vi kommer 
dit også.

Dine 3 beste ledelses-tips? 
Involver de ansatte og ta dem med 
på råd, søk inspirasjon fra andre, 
og delta aktivt i nettverk gjennom å 
dele og stille spørsmål. 
 
Noen viktige bærekrafts-
perspektiver?  
Det er lett å føle seg maktesløs, 
men alle kan bidra med sitt.  Det 
starter med å erkjenne a vi har en 
utfordring, og deretter å finne det 
man som privatperson kan gjøre, 
og hvilke områder bedriften kan 
forbedre.  Veldig ofte kan bærekraft 
gå hånd i hånd med å redusere 
driftskostnader, så se hva andre 
gjør, og kopier rått.

 

LØRNBIZ med Eirik Andreassen, Digital Norway

Podkast  #0829
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Hva var de unike styrkene før 
digitaliseringen?
a) Analysering og tall
b) Oversikt og erfaring
c) Strategi og komplekse valg

Strategi og komplekse valg Digitalisering avlaster den ansatte og 
den kan dermed gi sitt fulle fokus til 
kjernevirksomheten og ta strategiske og 
komplekse valg

En leder MÅ være den drivende faktoren 
i store overganger, da gjelder det å starte 
med de små spørsmålene og ikke tenke 
for stort

Hvordan forsterker digitaliseringen disse 
styrkene?
a) Digitalisering vil først ta over front
end jobbene, mens de som driver med
analyse og tall vil gå videre med full
fokus på det
b) Digitaliseringen vil gjøre et samarbeid
med den ansatte og fungere som en
partner, ikke en konkurrent, mennesket
vil alltid være et hode over med sin
oversikt og erfaring
c) Digitalisering avlaster den ansatte og
den kan dermed gi sitt fulle fokus til
kjernevirksomheten og ta strategiske og
komplekse valg

Hva er viktig å tenke på som leder i en 
tid hvor det skjer store forandringer man 
ikke har helt kontroll over?
a) En leder trenger ikke ha svaret på alt
og skal ikke være redd for å spørre sine
ansatte om råd eller lære av andre
b) En leder må tenke seg til et scenario
og spille ut i fra det, slik kan de ansatte
få noe konkret å strekke seg mot i en tid
hvor man føler seg litt i tåken
c) En leder MÅ være den drivende
faktoren i store overganger, da gjelder
det å starte med de små spørsmålene og
ikke tenke for stort

LØRNBIZ med Eirik Andreassen, Digital Norway

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

LØRNBIZ
EIRIK ANDREASSEN
ANSVARLIG FOR 
OMSTILLINGSMOTORER 
OG REGIONALE 
PARTNERE
DIGITAL NORWAY

Podkast  #0829
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Tema Perspektiv

Hvordan har FINN 
benyttet digitalisering til 
sin fordel?
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Jens Hauglum, 
som er Vice President i innovation & growth portfolio i FINN. Jens 
har siden mars 2019 hatt ansvar for å bygge opp en vekstportefølje 
i FINN, som er Norges største digitale markedsplass - hvor du får 
kjøpt og solgt brukte varer, boliger, biler og mye annet. I samtalen 
snakker Silvija og Jens om blant annet om intensjonsbasert 
ledelse, hvor Jens forklarer om forskjellen mellom tiltaksstyrt og 
målstyr ledelse – og om viktigheten av at man sammen har et 
felles mål innad I bedriften. Videre I samtalen forklarer Jens om 
utviklingen til FINN og hvordan smarttelefoner og digitalisering 
påvirket bedriften til å tenke nytt og annerledes. 

Om bedriften
Finn.no AS er en norsk markedsplass på nett som formidler 
ulike typer annonser og tjenester for privatpersoner og bedrifter. 
Selskapet ble etablert i mars 2000, og har ca 400 ansatte. Målt 
etter antall sidevisninger er finn.no den største norske tjenesten 
på nett.

Refleksjon
Hvordan skulle en konkurrent som tilbød akkurat det samme som 
Finn klare å slå Finn? 

Tema:  LØRNBIZ 

Gjest:    Jens Hauglum 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Ledelse
• Digitalisering
• Målsetting
• Strategi

Anbefalt lesing: 

• Being Wrong av Kathryn Schulz
• Thinking Fast and Slow av Daniel 

Kahneman
• TedX 
 

LØRNBIZ med Jens Hauglum, FINN 

LØRNBIZ
JENS HAUGLUM
VP INNOVATION & 
GROWTH PORTFOLIO
FINN

PODKAST #830 HVORDAN HAR FINN BENYTTET DIGITALISERING TIL SIN FORDEL?. JENS HAUGLUM, FINN

Podkast  #0830
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LØRNBIZ med Jens Hauglum, FINN

 De fire 
kardinaldydene fra 

antikken står seg bra 
fortsatt: “mot, rettferd, 
visdom og måtehold.

- Jens Hauglum
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Hvem er du, personlig og faglig?  
jeg er en engasjert og utålmodig 
person, som ønsker å bidra til 
forbedring og nyskaping. 

Hva selger din organisasjon, og 
hvorfor kjøper folk fra dere?  
FINN er Norges største digitale 
markedsplass. Hos oss får du kjøpt 
og solgt brukte varer, boliger, biler 
og mye annet. Folk velger oss 
fordi vi har et stor utvalg og en 
brukervennlig tjeneste 

Hva motiverer nettopp deg ved 
dette oppdraget?  
FINN's misjon er å hjelpe folk å 
ta smarte valg for seg selv og 
samfunnet. Det motiverer meg! 

Er det noen interessante 
dilemmaer?  
Er ikke alltid at smarte valg for seg 
selv er smart for samfunnet 

Dine 3 beste vekst-tips til andre 
lignende selskaper?  
- Vær tydelig på at du er et 
vekstselskap og forklar viktigheten 
av vekst  
- Sett tøffe mål og åpne for radikale 
ideer for å nå de  

- Etabler måter å jobbe på som 
sikrer rask læring og løpende 
vurdering av vekstinitiativ 

Dine egne viktigste jobb-prosjekter 
siste året?  
Hatt ansvar for å bygge opp en 
vekstportefølje i FINN. Startet 
mars 2019. Har nå 7 initiativer i 
porteføljen 

Hvem inspirerer deg?  
Folk som er dedikerte, "hel ved" og 
ydmyke.

Hva er relevant kunnskap for 
fremtiden?  
Tror at evnen til å lære, 
nysgjerrighet og endringsvillighet er 
viktigere enn en spesifikk kunnskap 

Hva gjør vi unikt godt i Norge?  
Måten vi har fått til samarbeid 
og utvikling av maritim næring 
har vært ganske unikt (alt fra 
skipsbygging til oppdrettsnæring). 
Ellers tror jeg vi er et folk som gjør 
det ganske godt i motgang 

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid?  
At vi som verdenssamfunn er 
sårbart. At arbeidshverdagen kan 
funke på radikalt andre måter enn 
det vi kanskje trodde 

Dine 3 beste ledelses-tips?  
1) Fortell hvorfor og hva (mål) og 
la folkene dine komme opp med 
hvordan (tiltak)  
2) Anta at folk har gode intensjoner 
og ønsker å gjøre en god jobb  
3) Vis hele deg, ikke bare en "proff 
fasade" 

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver?  
Skal vi endre klimatrenden må vi 
alle være villige til å bidra med 
vårt og politikerne må slutte med 
symbolpolitikk... 
 

LØRNBIZ med Jens Hauglum, FINN

Podkast  #0830
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Hva skjedde i begynnelsen av suksess-
reisen til Finn?
a) Finn søkte om å bli en del av en
allerede etablert virksomhet, og fikk
medslag
b) Finn var en del av en annen etablert
virksomhet
c) Finn ønsket å bli en del av den
allerede etablerte bedriften, men valgte
å gå sin egen vei

Finn var en del av en annen etablert 
virksomhet

De innså at Finn ikke fungerte som et 
prosjekt i en etablert virksomhet og fikk 
dermed sitt eget varemerke og sted

Drive intensjons-basert ledelse hvor man 
forklarer de ansatte hvorfor vi gjør det 
vi gjør og hva vi ønsker å oppnå med det 
slik at de kan bruke sin kreativitet til å 
nå målet

Hva ble insett og hvordan gikk de videre 
ut i fra det?
a) De innså at Finn ikke fungerte som et
prosjekt i en etablert virksomhet og fikk
dermed sitt eget varemerke og sted
b) De innså at de fikk enorme muligheter
ved å ha Finn som prosjekt i deres
allerede etablert virksomhet og ga derfor
mye støtte til dem
c) De innså at Finn kunne ta over den
allerede etablerte virksomheten

Hva er viktig å tenke på som leder i en 
tid hvor det skjer store forandringer en 
ikke har noe som helst kontroll over?
a) Drive intensjons-basert ledelse hvor
man forklarer de ansatte hvorfor vi gjør
det vi gjør og hva vi ønsker å oppnå med
det slik at de kan bruke sin kreativitet til
å nå målet
b) Drive autoritær ledelse, i en usikker
tid er det en slik ledelse som er mest
nødvendig, ansatte vil føle seg trygg og
ivaretatt
c) Drive verdibasert ledelse hvor man har
respekt og rettferdighet som hovedfokus
slik at lederen ikke vil føles som en som
sitter på toppen, men fungerer mer som
en motivator

LØRNBIZ med Jens Hauglum, FINN

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

LØRNBIZ
JENS HAUGLUM
VP INNOVATION & 
GROWTH PORTFOLIO
FINN

Podkast  #0830
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Tema Perspektiv

Digital verdiskaping i 
nyhetsbransjen
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Head of product 
i  Aftenposten/Schibsted, Karl Oskar Teien. Aftenposten selger 
i hovedsak nyheter, men Karl Oskar legger til at det de egentlig 
selger er vissheten om at man får med seg det som betyr noe. 
Digitalisering har også skjedd i nyhetsbransjen, og i denne 
episoden lærer dere om viktighetsgraden av verdiskaping for 
kunden, og hvordan man produkt-leder abonnement-aviser basert 
på om det er betalende abonnementer eller gratis-nyheter. 

Om bedriften
Schibsted er et nordisk mediekonsern med hovedkontor i Oslo. 
Schibsteds aksjer er notert på Oslo Børs. Schibsted består av tre 
hovedavdelinger: Nordic Marketplaces, News Media og Next.

Refleksjon
Hvorfor mener Oskar at clickbait overskrifter med villedende tekst 
er en dalende trend? 

Tema:  LØRNBIZ 

Gjest:    Karl Oskar Teien 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Digitalisering
• Produktutvikling
• Ledelse
• Verdiskaping

Anbefalt lesing: 

• Winners take all av Anand Giridharadas 
 

LØRNBIZ med Karl Oskar Teien, Aftenposten / Schibsted 

LØRNBIZ
KARL OSKAR TEIEN
HEAD OF PRODUCT
AFTENPOSTEN / 
SCHIBSTED

PODKAST #831 DIGITAL VERDISKAPING I NYHETSBRANSJEN. KARL OSKAR TEIEN, AFTENPOSTEN / SCHIBSTED

Podkast  #0831
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LØRNBIZ med Karl Oskar Teien, Aftenposten / Schibsted

 
Rikt liv, enkle midler.

- Karl Oskar Teien
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Vokst opp på økologisk gård i Sande 
i Vestfold. Tilbrakte 10 år på fem 
kontinenter ifm. studier og jobb før 
jeg vendte tilbake til Norge. Elsker 
å jobbe med brukerproblemer, på 
stor og liten skala. 

Hva selger din organisasjon, og 
hvorfor kjøper folk fra dere? 
Dette har jeg tenkt mye på selv i 
det siste. Litt enkelt kan man si at 
vi selger nyheter, men jeg tror det 
vi egentlig selger er vissheten om 
at man får med seg det som betyr 
noe. 

Hva motiverer nettopp deg ved 
dette oppdraget?  
Uten god og balansert dekning av 
samfunnet vi lever i kan heller ikke 
et system med folkevalgte ledere 
fungere. 

Er det noen interessante 
dilemmaer? 
Maksimere tiden folk bruker på oss 
vs. maksimere verdien av folks tid. 
Dekke løpende nyheter vs. forklare 
det som skjer. 

Dine 3 beste vekst-tips til andre 
lignende selskaper? 
- Fokuser på brukerproblemet hos 
den viktigste brukergruppen, ikke 
bare fokuser på de mest engasjerte 
brukerne 
- Mål suksess i form av opplevd 
verdi over tid, ikke volum eller 
frekvens alene. 

Dine egne viktigste jobb-prosjekter 
siste året?  
Forside-prosjekt i Aftenposten 

Hvem inspirerer deg? 
Jack Dorsey - Twitter CEO 
Arne Næss - Filosof 

Hva er relevant kunnskap for 
fremtiden?  
Evnen til å analysere data og ta 
beslutninger basert på dette. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge? 
Vi har et godt politisk system 
med rom for et stort spekter av 
synspunkt, og vi har en velferdsstat 
som tar vare på folk. 

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid?  
Det er faktisk mulig å drive en stor 
tradisjonell virksomhet med veldig 
distribuerte ansatte. Samtidig er 
hjemmekontor er et privilegium 
unnet noen få av oss.

Dine 3 beste ledelses-tips? 
Gi de du leder eierskap til hele 
problemet, ikke bare til spesifikke 
leveranser. 

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver? 
Vi kommer ikke til å forbruke oss 
ut av bærekrafts-utfordringene. Vi 
må bruke mindre i utgangspunktet, 
låne/leie, og reparere. 
 
 

LØRNBIZ med Karl Oskar Teien, Aftenposten / Schibsted

Podkast  #0831
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I Covid-tider må bedrifter ta i bruk nye 
systemer og forretningsmodeller. Hvilken 
digital forretningsmodell viser seg å gi 
best avkastning?
a) Ta et valg av en modell som passer
deg, det viktigste er å lage et helt ferdig
produkt som er tydelig for kunden
b) Se og lær hva andre like bedrifter tar i
bruk, man behøver ikke finne opp hjulet
på nytt
c) Gjør grundig søk og research før du tar
et slikt valg, det kan ha konsekvenser i
lang tid fremover, hva som fungerer for
noen fungerer nødvendigvis ikke for din
bedrift og dine mål

Ta et valg av en modell som passer deg, 
det viktigste er å lage et helt ferdig 
produkt som er tydelig for kunden

Betalte tjenester gir langsiktig verdi 
for brukerene og frie tjenester er 
mer kortsiktige, men skaper et stort 
engasjement

Vær tydelig på hvilket nyhetsbilde du vil 
dekke; er du den som gir breaking news 
ingen vil gå glipp av

Hva er forskjellen mellom betalte og frie 
tjenester på digitale plattformer?
a) Betalte tjenester har som funksjon å
gi status til lesere som benytter seg av
det, mens frie tjenester fungerer som et
allment rom
b) Betalte tjenester gir langsiktig verdi
for brukerene og frie tjenester er
mer kortsiktige, men skaper et stort
engasjement
c) Betalte tjenester gir ingen stor gevinst
i forhold til annonser, men er en god
pekepinn på hvor mange av kundene
som er lojale mot din plattform, mens
frie tjenester hjelper bedriften å se hva
du som kunde leser og er opptatt av

Hvordan finner man sin unike egenskap i 
forhold til konkurrenter?
a) Finn ut hva markedet mangler, der
finner du din plass
b) Konkurrer mot de største og lær av
dem, da er det også lett å bare finpusse
på et allerede godt produkt og finne små
punkt som vil gjøre deg unik i forhold til
dem
c) Vær tydelig på hvilket nyhetsbilde du
vil dekke; er du den som gir breaking
news ingen vil gå glipp av

LØRNBIZ med Karl Oskar Teien, Aftenposten / Schibsted

Scann og besøk bedriften
https://schibsted.com/

LØRNBIZ
KARL OSKAR TEIEN
HEAD OF PRODUCT
AFTENPOSTEN / 
SCHIBSTED

Podkast  #0831
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Tema Perspektiv

Digital utvikling 
gjennom gratis 
kompetanseinnhold
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija 
med daglig leder i Digital Norway, Liv Dingsør. Digital Norway 
hjelper bedrifter å henge med i den digitale utviklingen gjennom 
å tilby gratis kompetanseinnhold. I tillegg jobber de for at små 
og mellomstore bedrifter skal kunne ta del i den datadrevne 
økonomien. Liv forteller om den bredde og spisskompetansen 
som er nødvendig i dagens komplekse dataøkonomi, samt at 
verdiskaping av data stiller krav til å adressere komplekse, 
kulturelle, kommersielle og juridiske utfordringer, som mindre 
virksomheter ikke er i stand til å løse på egen hånd - hver for seg. 
Hun legger til at vi må utvikle nasjonale, skalerbare og koordinerte 
løsninger. 

Om bedriften
DigitalNorway hjelper bedrifter å henge med i den digitale 
utviklingen gjennom å tilby gratis kompetanseinnhold. I tillegg 
jobber vi for at små og mellomstore bedrifter skal kunne ta del i 
den datadrevne økonomien.

Refleksjon
Hvordan tar man avgjørelser på en forsvarlig måte når man ikke 
helt føler avgjørelsen tas på et komplett grunnlag? 

Tema:  LØRNBIZ 

Gjest:    Liv Dingsør 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: CLUSTER

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Dataøkonomi
• Ledelse
• Struktur
• Strategi

Anbefalt lesing: 

• Kindel’n
• Rachel Cusk’s trilogi
• Kokebjørn av Mikael Niemi
• Paul Auster 
 

LØRNBIZ med Liv Dingsør, Digital Norway 
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LIV DINGSØR
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DIGITAL NORWAY
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LØRNBIZ med Liv Dingsør, Digital Norway

 Du er 
ikke bedre enn det 

du blir brukt.
- Liv Dingsør



Intervju
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Hvem er du, personlig og faglig?
En entusiastisk og pragmatisk 
bygger, og en pådriver for at også 
små- og mellomstore virksomheter, 
modne som nye, skal komme 
i posisjon for å ta del i den 
datadrevne økonomien.

Hva selger din organisasjon, og 
hvorfor kjøper folk fra dere?
Verdi av data som stiller krav 
til å adressere komplekse 
tekniske, organisatoriske, 
kulturelle, kommersielle og 
juridiske utfordringer, som mindre 
virksomheter ikke er i stand til å 
løse på egen hånd, hver for seg.

Dine 3 beste vekst-tips til andre 
lignende selskaper?  
Jobbe systematisk med 
kontinuerlig kompetanseløft, beveg 
deg utenfor vante økosystem for 
å jakte utradisjonelle partnerskap 
og vær fleksibel og pragmatiske 
når det gjelder utvikling av nye 
forretningsmodeller i nye samspill.

Dine egne viktigste jobb-prosjekter 
siste året?
DigitalNorway jobber med sterke 
partnere for realisering av en 
Datafabrikk. Tilgjengeliggjøring, 

strukturering, tilgang og bruk 
av datasett og datastrømmer 
krever kompetanse, løsninger 
og infrastrukturer de aller fleste 
norske bedrifter og mindre 
offentlige virksomheter ikke har.

Hva er relevant kunnskap for 
fremtiden?
Alle må forholde seg til en mye 
større bredde når det gjelder 
forståelse og kunnskap i en 
kompleks dataøkonomi. Skal vi 
klare å realisere økte verdier ved 
å jobbe tverrsektorielt, på tvers av 
bransjer og i nye økosystem, setter 
det nye krav til både proaktivitet, 
kreativitet, pragmatisme og ekte 
engasjement.

Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Vi snakker mye i Norge om at 
vi er så omstillingsdyktige og 
tillitsbaserte, det er et slags 
mantra. Men vi har vel knapt trengt 
å omstille oss så lenge jeg har levd. 
Nå ser vi en del grunnleggende 
svakheter. Det som ofte trekkes 
frem som våre konkurransefortrinn 
i Norge er et samfunn basert på 
tillit, dugnadsånd og samarbeid.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid?
Det er ikke mangel på 
innspillsgrupper, råd og faggrupper 
som diskuterer utfordringer, 
muligheter og mål i kriser – men 
jeg syns det er relativt få som 
adresserer «hvordan», gjennom 
åpeke på praktiske, konkrete og 
realiserbare løsninger som tar oss 
fremover i en datadrevet økonomi 
- raskt.

Dine 3 beste ledelses-tips?
Gi tillit, sitt i samme båt uansett, 
se på ordentlig og vær raus med 
tilbakemeldinger. Og forvent det 
samme tilbake. Også er det lurt 
å faktisk la organisasjonen selv 
utvikle strategisk retning og justere 
kurs. Løpende.

LØRNBIZ med Liv Dingsør, Digital Norway
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Hvordan bør man fungere som leder når 
man sitter foran en framtid som er så 
usikker for oss?
a) Tenk at alle i teamet skal sitte
i samme båt, da skal ikke lederen
plutselig forlate den og skylde på teamet
om noe går galt på veien
b) Du skal som leder navigere teamet
fram mot din idé om hva fremtiden
bringer, slik har de et mål å se fram mot
selv om det må justeres på veien
c) Man må ha ryggrad til å ta tøffe
beslutninger og tenke hva som er best
for firmaet og ikke hva som er best
personlig

Tenk at alle i teamet skal sitte i samme 
båt, da skal ikke lederen plutselig forlate 
den og skylde på teamet om noe går galt 
på veien

Skru av redselen du har for risiko og 
glem smeller du har gått på tidligere, 
man lærer av feil og kommer seg alltid 
på beina

Alle i bedriften må være koblet sammen 
på en ny måte og i samspill jobbe frem 
mot ambisjoner og visjoner uten å ha et 
svar på hvor vi nøyaktig vil være om 5 år

Hvordan kan man håndtere risiko man 
ikke kjenner til?
a) Skru av redselen du har for risiko og
glem smeller du har gått på tidligere,
man lærer av feil og kommer seg alltid
på beina
b) I en slik tid er det viktig å heller være
litt mer forsiktig enn normalt og ikke ta
for raske avgjørelser
c) Man trenger ikke som bedrift å alltid
være først ute med å prøve ute nye
ting, i slike tider kan det oftest være
skilpadden som vinner hele løpet

Hva skal til for at man kommer godt ut 
av situasjonen og hvordan ser framtiden 
ut om 5 år?
a) Alle i bedriften må være koblet
sammen på en ny måte og i samspill
jobbe frem mot ambisjoner og visjoner
uten å ha et svar på hvor vi nøyaktig vil
være om 5 år
b) Den ansatte må forholde seg til mer
ansvar og selv søke ambisjoner og
visjoner for seg selv, da vil fremtiden se
lys ut
c) Lederen må innta en sterkere rolle i
teamet og lede dem mot det han eller
hun ønsker at fremtiden skal være, vi
skaper fremtiden vi ønsker

LØRNBIZ med Liv Dingsør, Digital Norway

Scann og besøk bedriften
https://www.digitalnorway.no/
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Tema Perspektiv

Infrastruktur og 
viktigheten av det
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Engineering 
manager I Schibsted - Data and tech, Gard Voigt 
Rimestad. Schibsted selger alt mulig av online tjenester, 
men mest signifikant er markedsplassene og avisene. 
Noe som kanskje er ukjent for mange er at 
Schibsted gjør mye innovasjon I form av at 
de leverer pakker og matvarer med avisene. 
Dette forklarer Gard mer om i denne samtalen med Silvija hvor de 
blant annet diskuterer viktigheten av infrastruktur og hvordan man 
skaper gode løsninger for kunden. 

Om bedriften
Schibsted er et nordisk mediekonsern med hovedkontor i Oslo. 
Schibsteds aksjer er notert på Oslo Børs. Schibsted består av tre 
hovedavdelinger: Nordic Marketplaces, News Media og Next.

Refleksjon
Teknologi skaper nye strategier, på godt og vondt. Hvilke 
konsekvenser kan det gi kunder om selskaper ikke tar digital 
sikkerhet ovenfor sine tjenester på alvor?  

Tema:  LØRNBIZ 

Gjest:    Gard Voigt Rimestad 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Infrastruktur
• Produktutvikling
• Struktur
• Data & IT

Anbefalt lesing: 

• Spissede konferanser som handler 
om et litt snevert område, slik at 
man går dypt i stedet for bredt.   

 

LØRNBIZ med Gard Voigt Rimestad, Schibsted 

LØRNBIZ
GARD VOIGT RIMESTAD
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LØRNBIZ med Gard Voigt Rimestad, Schibsted

 Frustrasjon er 
bra, det kommer fra 

engasjement. Bli glad 
når du ser en frustrert 

kollega, eller ser en intens 
diskusjon, folka bryr seg 

om det de gjør!
- Gard Voigt Rimestad
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Hjemme er jeg far til 3 barn og 
ektemann. Faglig har jeg jobbet 
som utvikler i mange år, fra 2007-
2019. Juli 2019 gikk jeg over til å 
være leder. 

Hva selger din organisasjon, og 
hvorfor kjøper folk fra dere?  
Schibsted selger alt mulig av 
online tjenester. Mest signifikant er 
markedsplassene våre og avisene. 
Noe som kanskje er ukjent for 
mange er at vi gjør mye innovasjon 
også. Jeg synes det kuleste er 
innovasjonen på avisdistribusjon 
vår, at vi leverer pakker og matvarer 
med avisene. 

Er det noen interessante 
dilemmaer? 
Det er store forskjeller i hvilke 
behov forskjellige team har og de 
fleste har allerede steder hvor de 
kjører opplegget sitt. Hvorfor skal 
de flytte over på våre løsninger, når 
de har noe som fungerer allerede?  

Hva gjør vi unikt godt i Norge?  
Jeg tror det er kulturen for ansatte. 
At alle blir hørt og tatt på alvor. Det 
er i hvert fall slik det fungerer de 
stedene jeg har jobbet. Det er ikke 
farlig å være uenig med sjefen sin. 
Vi aksepterer at folk gjør feil.  

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid? 
At tillit har blitt mye viktigere. 
Man ser ikke folka sine så ofte. 
1:1 blir mer fokusert på å holde 
relasjonen god, krever mer tid for å 
få gjort det i tillegg til å følge opp 
arbeidsrelaterte ting.   

Dine 3 beste ledelses-tips? 
- Ikke ta deg selv så høytidelig. 
Ha tid til tull i teamet. Ha det gøy 
sammen!
- Fokuser på å ha felles mål, det 
viktigste er at alle drar i samme 
retning.
- Del god feedback med 
heleteamet, ta negativ/konstruktive 
ting  i 1:1 
 

LØRNBIZ med Gard Voigt Rimestad, Schibsted
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Teknologi skaper helt nye strategiske 
forretningsmuligheter. Hvilken idé 
kom Schibsted med da de så at færre 
abonnerte på aviser?
a) De så at folk vil gjerne ha ting som
matvarer og pakker på døren, så de
gjorde et samarbeid hvor avisen var en
del av pakken med matvarer
b) De var raskt ute med å bli
teknologiske og brukte størsteparten av
budsjettet på å få i gang de beste digitale
avisene
c) De kuttet prisene for papiravisene
samtidig som de økte prisene på pluss-
saker de publiserte på nettet slik at
økonomien holdt seg stabil

De så at folk vil gjerne ha ting som 
matvarer og pakker på døren, så de 
gjorde et samarbeid hvor avisen var en 
del av pakken med matvarer

Av sikkerhetsmessige grunner er det 
viktig å kunne stoppe seg selv fra å 
gjøre noe som kan gå på bekostning av 
kunden, selv om arbeidsgiver gir deg den 
oppgaven

Frihet innen programmering økte 
drastisk, noe som er essensielt for 
innovasjon

Hvilket ansvar følger med digitalisering 
som ansatt som leverer bedriftens 
jenester?
a) Av sikkerhetsmessige grunner er det
viktig å kunne stoppe seg selv fra å
gjøre noe som kan gå på bekostning av
kunden, selv om arbeidsgiver gir deg den
oppgaven
b) Hver bedrift bør ha en ansatt som
sitter med ansvaret og siste hund på
verket og som godkjenner
c) Det er om og gjøre å tilrettelegge de
digitale løsningene slik at prosesser
kunden er i kontakt med automatiseres.
På den måten overfører man ansvar
ovenfor digitale brudd over på kunden

Hvilken endring innen programmering 
nevner Gard, og hva var konsekvensen av 
endringen?
a) Frihet innen programmering økte
drastisk, noe som er essensielt for
innovasjon
b) Strengere rammer innen
programmering, noe som faktisk gjør det
enklere å skape noe nytt
c) Færre valgmuligheter innen
programmering, noe som har gjort det
vanskeligere å skape noe nytt

LØRNBIZ med Gard Voigt Rimestad, Schibsted

Scann og besøk bedriften
https://schibsted.com/
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Tema Perspektiv

Digitalisering i 
nyhetsbransjen
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Senior Architect 
i Schibsted News Media, Jo Odland. Schibsted selger i hovedsak 
nyheter og journalistikk, i papirform og som nettavis. En av 
utfordringene i News Media er derfor at inntekter fra papiravisene 
forsvinner, og de digitale inntektene er foreløpig ikke store nok til 
å finansiere journalistikken fremover. Kan man lage fellessystemer 
på tvers av avisene for å dele kostnader til produktutvikling. Klarer 
avisene å beholde sin identitet? Jo har også vært ansvarlig for å 
utarbeide den første teknologistrategien i News Media, og dette vil 
være et av de sentrale temaene i samtalen.

Om bedriften
Schibsted er et nordisk mediekonsern med hovedkontor i Oslo. 
Schibsteds aksjer er notert på Oslo Børs. Schibsted består av tre 
hovedavdelinger: Nordic Marketplaces, News Media og Next

Refleksjon
Det vil være med effektivt og lønnsomt om forskjellige aktørene 
benytter seg av samme teknologi-grunnlag. Hvordan kan man 
velge å gjøre dette og samtidig være unik og holde på sitt 
varemerke? 

Tema:  LØRNBIZ 

Gjest:    Jo Odland 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Teknologi
• Strategi
• Infrastruktur
• Digitalisering

Anbefalt lesing: 

• The Infinite Game by Simon Sinek 
• Give and Take: A Revolutionary Approach 

to Success by Adam M. Grant  
• Sapiens: A Brief History of Humankind by 

Yuval Noah Harari 
• The Phoenix Project: A Novel About IT, 

DevOps, and Helping Your Business Win 
by Gene Kim, Kevin Behr, George Spafford  
 LØRNBIZ med Jo Odland, Schibsted News Media 

LØRNBIZ
JO ODLAND
SENIOR ARCHITECT
SCHIBSTED NEWS MEDIA
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LØRNBIZ med Jo Odland, Schibsted News Media

 THE ROAD TO 
WISDOM.
- Jo Odland
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Hvem er du, personlig og faglig?  
Programmerer i hjertet, men 
begynner å bli litt rusten. Dessverre 
alt for lenge siden sist gang jeg 
skrev kode i produksjon. Ofte 
fagleder, men jeg har også vært 
peronalleder i perioder.

Hva selger din organisasjon, og 
hvorfor kjøper folk fra dere?  
Nyheter og journalistikk, både 
på papir og som nettavis(er). De 
største avisene i både Norge og 
Sverige. 

Hva motiverer nettopp deg ved 
dette oppdraget?  
Jeg liker visjonen til Schibsted: 
"Empowering people in their daily 
lives." samt samfunnsoppdraget og 
den uavhengige journalistikken til 
News Media. 

Er det noen interessante 
dilemmaer?  
Det er en del Schibsted interne 
dilemmaer. Hvor mye frihet skal 
hvert enkelt selskap få? Hvor mye 
skal gjøres sentralt i Schibsted?  
I News Media er utfordringen 
at inntekter fra papiravisene 
forsvinner. De digitale inntektene 
er foreløpig ikke store nok til å 

finansiere journalistikken fremover. 
Kan man lage felles-systemer 
på tvers av avisene for å dele 
kostnader til produktutvikling. 
Klarer avisene å beholde sin 
identitet? 

Dine 3 beste vekst-tips til andre 
lignende selskaper? 
Jeg er ikke så opptatt av vekst, 
men tenker at man skal alltid lage 
produkter som begeistrer brukerne.

Hva er relevant kunnskap for 
fremtiden?  
Programmering. AI/ML. 
Aldri slutte å lære. Alltid være 
nysgjerrig.

Hva gjør vi unikt godt i Norge?  
Vi er tidlig ute med digitale 
løsninger, både i privat- og offentlig 
sektor.   

Dine 3 beste ledelses-tips? 
- Del heder og ære med teamet. Ta 
ansvaret selv dersom noe går galt. 
- Ha faste og hyppige 1:1-samtaler 
med dine ansatte. Spør hva du kan 
bidra med for å gjøre hverdagen 
deres enklere. 
- Informasjon er makt så del så 
mye informasjon som mulig slik 
at dine medarbeidere føler at vi er 
oppdatert på hva som skjer.   
 

LØRNBIZ med Jo Odland, Schibsted News Media
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Når det skjer teknologiske framskritt 
i mediebransjen skaper det store 
muligheter, men og problemer. Hvilke?
a) De forventer personifisert innhold
og siste nytt, noe som fort kan gå feil
om innholdet ikke er 100% det kunden
ønsker
b) De foretrekker video og korte snutter
foran tekst, noe som gjør det mer
krevende å lage reportasjer effektivt
c) De ønsker å kunne kommentere
innleggene og diskutere med andre på
nett om saker som engasjerer dem, noe
som skaper problemer med tanke på
anonyme nett-troll og usaklige utsagn

De forventer personifisert innhold og 
siste nytt, noe som fort kan gå feil om 
innholdet ikke er 100% det kunden 
ønsker

Modellen kan ikke baseres på statiske 
visuelle prosedyrer. Avisene må være 
dynamisek der artikkel-formatet må 
kunne endres og blandes med bilder og 
video

Ved at man innser at felles teknologi 
lønner seg, man deler på kostnadene

Hva er viktig å tenke på ved nye 
forretningsmodellene når avisene 
digitaliseres?
a) Det er ikke så mye av innholdet som
blir endret når avisene går over til det
digitale, jobben er å bevare den samme
kvaliteten og følelsen av avisen når den
går digitalt
b) Modellen kan ikke baseres på statiske
visuelle prosedyrer. Avisene må være
dynamisek der artikkel-formatet må
kunne endres og blandes med bilder og
video
c) Den digitale modellen gjør det mer
nødvendig og enklere å få ut nyheter 
raskere til folket, så det gjør at de 
ansatte hele tiden må være klar til å hove 
ut en sak på de lettleste avisene

Hvordan får vi de nye strømmene som 
vokser til å samarbeide og bli en helhet 
fremfor å konkurrere og være mange 
små?
a) Det vil nok være vanskelig å
hemme veksten av for mange
forskjellige strømmer i den digitale
verden, selskapene vil holde på sine
hemmeligheter og samtidig skille seg ut
fra andre lignende sider
b) Alle må snart innse at det er mye
mer effektivt å bruke et allerede satt
system, selv om det går på bekostning av
ulikheten av å finne på alt fra bunn selv
c) Ved at man innser at felles teknologi
lønner seg, man deler på kostnadene

LØRNBIZ med Jo Odland, Schibsted News Media

Scann og besøk bedriften
https://schibsted.com/
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Tema Perspektiv

FINN din interesse for 
digitalisering
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Bente 
Ulvestad, som er utviklingsdirektør i FINN. FINN er en norsk 
markedsplass på nett som formidler ulike typer annonser og 
tjenester for privatpersoner og bedrifter. Bente forklarer at 
en viktig faktor for fremtiden  blir å være tilpasningsdyktig. 
Verden endrer seg raskt, og det vil være få som har en jobb som 
ikke endrer seg underveis. Teknologi blir mer stadig mer integrert i 
hverdagen, og man må klare å holde følge med digitaliseringen. 

Om bedriften
Finn.no AS er en norsk markedsplass på nett som formidler 
ulike typer annonser og tjenester for privatpersoner og bedrifter. 
Selskapet ble etablert i mars 2000, og har ca 400 ansatte. Målt 
etter antall sidevisninger er finn.no den største norske tjenesten 
på nett.

Refleksjon
Det finnes knapt en person i Norge som ikke har hørt om finn.
no. Men hvorfor må en slik stor aktør som er en selvfølge for 
nordmenn også gjennomføre endringer for å overleve fremover? 

Tema:  LØRNBIZ 

Gjest:    Bente Ulvestad 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Digitalisering
• Strategi
• Ledelse
• Verdiskapning 

Anbefalt lesing: 

• Team Topologies
 

LØRNBIZ med Bente Ulvestad, FINN 
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LØRNBIZ med Bente Ulvestad, FINN

 A ship in port is 
safe, but that is not what 

ships are built for.
- Bente Ulvestad
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Har jobbet i mange år som 
programmerer, før jeg de siste 
årene har fokusert mer på 
teknologiledelse og alle de 
spennende aspektene ved det. 

Hva selger din organisasjon, og 
hvorfor kjøper folk fra dere?  
Det at du kan finne nesten alt 
mulig på FINN på en ryddig og 
oversiktlig måte er nok en av våre 
største fordeler. Som selskap føler 
jeg at vi selger drømmer, muligheter 
og tillit. 

Er det noen interessante 
dilemmaer?  
En ting jeg er opptatt av er, hvordan 
vi kan utnytte de store fordelene 
det er at vi har "alt på ett sted", 
uten at vi tipper over til å bli en 
monopolist. Vi må passe på at 
kundene og brukere våre virkelig 
drar nytte av at vi er så store som vi 
har blitt, og at jeg bruker oss fordi 
vi gir dem best effekt, og ikke fordi 
de må. 

Dine 3 beste vekst-tips til andre 
lignende selskaper? 
- Sett brukeren i fokus. Det 
vanskeligste er å få brukerens 
oppmerksomhet, og beholde den.  
- Tenk mer på hvilke verdi du kan 
levere til dine brukere og kunder, 
enn hvilken verdi de skal levere til 
deg. 

Hvem inspirerer deg?  
Folk som tør å prøve nye ting, 
og som tenker utenfor boksen. 
Spesielt dersom de jobber med 
smarte nye løsninger som setter 
mennesker og miljø i fokus. "f.eks 
Ocean Cleanup". Eller de som lager 
business av det som ellers ville 
vært avfall.   

Hva gjør vi unikt godt i Norge?  
Vi er gode på å stole på hverandre. 
Noen vil kanskje beskrive oss 
som litt naive, men jeg tror denne 
tilliten er en kjempefordel. En 
grunnleggende tro på at folk flest 
er bra folk og er til å stole på gjør 
jo mange aspekter i hverdagen mye 
enklere. 

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid?  
Effektiviteten har kanskje gått 
ned i deler av samfunnet, men 
digitaliseringen har virkelig 
skutt fart!. Å jobbe remote går 
overraskende bra, og vi har levert 
fantastiske prestasjoner hjemme 
fra folks stuer og kjøkkenbenker.

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver?  
Vi er nødt til å tenke annerledes 
på hvordan vi bruker de ressursene 
vi har tilgjengelig. Vi må senke 
forbruket og gjenbruke mer. Kost 
og fortjeneste som eneste driver er 
ikke lenger bærekraftig. 
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I hvor stor grad var autonomi viktig for at 
Finn fikk vokse?
a) Lite viktig, Schibsted måtte ta de
store avgjørelsene for Finn, men de var
ekstremt gode på å spille med oss og
ikke mot oss
b) Uvesentlig, som et stort seriøst firma
må man samarbeide med andre og det er
da man også får til de store tingene. Det
er mange saker som ikke kom gjennom
med Schibsted, men til syvende og sist
ser man at det var nettop det som ga
gode resultater
c) Det hadde alt å si at de fikk være
autonome og ikke behøvde å måtte ta 
hensyn til Schibsted

Lite viktig, Schibsted måtte ta de store 
avgjørelsene for Finn, men de var 
ekstremt gode på å spille med oss og 
ikke mot oss

Den gode blandingen av konkurranse og 
samarbeid med avisene der vi spilte på 
hverandre

Startet med 100, nå er de 400

Hvorfor ble Finn vinneren når det fantes 
andre med større posisjoner som startet 
tidligere?
a) Alt handlet om å ta de riktige
avgjørelsene på riktig tidspunkt, være ett
steg foran hele veien da de så at avisene
ville dø ut og det var det digitale som
ville ta over
b) Selve designet og layouten til Finn
var det som trakk flest kunder til dem,
da forsto de hvor viktig dette ville bli for
den digitale verden, sammen med gode,
enkle funksjoner
c) Den gode blandingen av konkurranse
og samarbeid med avisene der vi spilte 
på hverandre

Hvor mange var de i Finn i starten og 
hvor mange er de nå?
a) Startet med 2, nå er de 200
b) Startet med et team på 8, nå er de
800
c) Startet med 100, nå er de 400

LØRNBIZ med Bente Ulvestad, FINN

Scann og besøk bedriften
https://www.finn.no/
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Tema Perspektiv

Tekno-strategiske 
dilemmaer
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forskningssjef 
I Telenor, Patrick Waldemar. Telenor forskning har fokus på å 
generere kunnskap som brukes til rådgivning innen Telenor 
forretningsenheter og som input til strategiprosesser. Det viktigste 
Telenor gjør I forskningssdelen er å holde seg oppdatert og 
forsøke å forstå de mulighetene og begrensningene som kommer 
med ny teknologi. I samtalen forklarer Patrick om 5G, og om alle 
mulighetene som ligger tilrette for en digital fremtid.

Om bedriften
Telenor ASA, engasjert internasjonalt med konsernnavnet Telenor 
Group, er et norsk teleselskap opprinnelig opprettet av staten i 
1855 som Kongelige Elektriske Telegraf.

Refleksjon
De nye teknologiske tjenestene gir nye muligheter, men hvordan 
utrykkes disse mulighetene sin verdi i samfunnet? 

Tema:  LØRNBIZ 

Gjest:    Patrick Waldemar 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Digitalisering
• Digital omstilling
• Teknologi
• Strategi

Anbefalt lesing: 

•  5G fra prof. Mischa Dohler fra King’s 
College i London. 

• For eksempel fra CNN:   
www.money.cnn.com/
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 Ingenting er umulig. 
Det umulige tar 

bare litt lengre tid. 
- Patrick Waldemar



Intervju

34

Hva selger din organisasjon, og 
hvorfor kjøper folk fra dere? 
Telenor selger mobilabonnement 
i konsumentmarkedet og 
kommunikasjonsløsninger i 
bedriftsmarkedet. Min organisasjon, 
Telenor Forskning, har fokus på 
å generere kunnskap som så 
brukes til rådgivning innen Telenor 
forretningsenhetene og som input 
til strategiprosesser.

Hva motiverer nettopp deg ved 
dette oppdraget? 
De siste 6-7 årene har fokuset mitt 
vært på å forstå 5G bedre både 
når det gjelder teknologien og 
hvordan 5G vil påvirke samfunnet. 
5G vil bidra til digitaliseringen av 
samfunnet.

Er det noen interessante 
dilemmaer? 
For meg dreier digitalisering 
seg om ta i bruk teknologi for 
å effektivisere prosesser eller 
skape nye muligheter. Ofte 
vil dette medføre innsamling 
av data der analyse av disse 
bidrar til en effektivisering 
eller nye muligheter og bruk av 
kommunikasjonsteknologi for å 
gjøre dette.

Dine 3 beste vekst-tips til andre 
lignende selskaper? 
- Vedlikehold og bygg kunnskap 
innen selskapets kjerneområder og 
mulige nye områder. 
- Skap gode nettverk både internt 
og eksternt mellom de som jobber 
langsiktig og de som jobber mer 
kortsiktig med forretningsutvikling 
og drift.

Dine egne viktigste jobb-prosjekter 
siste året? 
Det mest relevante prosjektet er 
5G-VINNI. Dette er et større EU 
prosjekt som Telenor koordinerer 
med 23 partnere og en størrelse på 
til sammen 126 årsverk over 3 år.

Hva er relevant kunnskap for 
fremtiden? 
I de fleste fremtidige løsninger vil 
håndtering av data inngå som en 
viktig komponent. Kunnskap om 
lagring, behandling og analyse av 
data vil derfor være relevant for 
fremtiden. Dette gjelder både evnen 
til å drifte støtte-systemer og mer 
dyp kunnskap om ulike algoritmer. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge? 
Det unike i Norge er kanskje at vi 
er gode til å samarbeide og har 
relativt stor tillitt når vi går inn i 
et samarbeid. Selv opplever jeg at 
det de siste årene har vært stor 

etterspørsel etter å vite mer om 
5G og å utforske hvilke muligheter 
denne teknologien gir på ulike 
områder.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid? 
Mulighetene som ligger i å tenke 
annerledes rundt arbeidstid og 
arbeidssted og hvilke konsekvenser 
dette kan få for hvordan vi designer 
transport systemene våre og 
hvordan vi tilrettelegger både 
hjemme og på arbeidsplassen for 
effektiv samhandling.

Dine 3 beste ledelses-tips? 
- Oppfølging og støtte: med fokus 
på å utnytte og videreutvikle 
styrkene til hver enkelt. 
- Resultatansvar: felles og 
individuelt. Feiring av suksess og 
støtte når det ikke går så bra. 

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver? 
Innen 2050 er det forventet 
at hele 70 prosent av verdens 
befolkning vil bo i byer. Dermed 
vil målrettet planlegging og 
omlegging til lavutslippsbyer være 
en svært effektiv måte å prioritere 
ressursene på for å gi størst mulig 
effekt.

LØRNBIZ med Patrick Waldemar, Telenor Research, Telenor Group
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Hvordan ble Telenor et av de syv største 
mobilselskapene i verden?
a) Telenor gikk internasjonalt og endret
strategi for hvert land de besøkte, ingen
fasit vil fungere på alle type kunder
b) Telenor gikk internasjonalt og gjentok
suksess fra ett marked til et annet
c) Telenor Norway gikk internasjonalt og
når det først gikk bra i ett land spredde
suksessen seg litt av seg selv, det
handler bare om å få en fot innenfor

Telenor gikk internasjonalt og gjentok 
suksess fra ett marked til et annet

Ja, på et tidspunkt vil noen andre gjøre 
endringer og om ikke du gjør det ligger 
din bedrift langt bak og er fort ute av 
gamet

Ja, nye tjenester og muligheter gir verdi 
til samfunnet, skaper sikkerhet og er mer 
effektive når det gjelder å håndtere store 
antall sensorer

Var endringer nødvendig for at Telenor 
skulle nå langt?
a) Ja, på et tidspunkt vil noen andre
gjøre endringer og om ikke du gjør det
ligger din bedrift langt bak og er fort ute
av gamet
b) Ja og nei, man skal ikke bare gjøre
endringer for å gjøre endringer
c) Nei, har man et godt produkt og det
fungerer bra skal man ikke tukle for mye
med det, det kan oftere gjøre mer skade
enn vekst

5g, kunstig intelligens og flere nye 
teknologiske nyfunn vil forme samfunnet 
vårt, hva skjer videre? Behøver vi mer 
teknologi nå?
a) Ja, nye tjenester og muligheter gir
verdi til samfunnet, skaper sikkerhet
og er mer effektive når det gjelder å
håndtere store antall sensorer
b) Nei, vi behøver ikke mer teknologi,
vi behøver hoder som kan bruke den
teknologien vi har
c) Vi behøver ikke, men ny teknologi vil
komme uansett og dermed vil bedrifter
måtte fornye sin teknologi også

LØRNBIZ med Patrick Waldemar, Telenor Research, Telenor Group

Scann og besøk bedriften
https://telenor.no/
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Tema Perspektiv

Utvikling av fremtidens 
bank – gjennom økt 
kundefokus
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Leder for 
forretningsutvikling og innovasjon i Sparebank1. Sparebank1 
selger i dag sparing, finansiering og andre bidragsytende midler. 
Arild legger til at han håper at de i fremtiden vil selge produkter 
som er enda tettere på kundens dagligliv, ønsker og aspirasjoner. 
I samtalen får vi derfor høre mer om utviklingen av fremtidens 
bank, og hvordan dette kan gjøres gjennom økt et kundefokus. 

Om bedriften
Sparebank1 er en allianse av selvstendige banker som samarbeider 
for å hjelpe kundene våre med hverdagsøkonomien.

Refleksjon
Hvordan kommer såkalte “kannibalisering internt i bedrifter” 
allerede til syne i dag?  

Tema:  LØRNBIZ 

Gjest:    Arild Haugen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Økt kundefokus
• Digitalisering
• Ledelse

Anbefalt lesing: 

• Homo Sapiens av Yuval Harari
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 Gi meg sinnsro til 
å akseptere de ting jeg 
ikke kan forandre, mot 

til å forandre de ting jeg 
kan, og forstand til å se 

forskjellen.
- Arild Haugen
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Hvem er du, personligogfaglig?
Jeg har jobbet over 30 år i 
telecom, fortrinnsvis i Telenor. De 
siste ti årene har fokus vært på 
forretningsutvikling, designledelse, 
agile metode og prosjektledelse
 
Hva selger din organisasjon, og 
hvorfor kjøper folk fra dere?
Vi (Sparebank1) selger i dag sparing, 
finansiering og andre finansielle 
produkter. I fremtiden håper jeg 
vi selger produkter som er enda 
tettere på kundenes daglig liv, 
ønsker og aspirasjoner.

Dine egne viktigste jobb-prosjekter 
siste året?
Ett av mine viktigste prosjekt frem 
over er å endre måten vi jobber 
med utvikling og innovasjon. Vi 
må få inn kundeperspektivet mer 
gjennomgående i alt vi gjør. Derfor 
innfører vi nye arbeidsmåter 
som forener tjenestedesign og 
agile metoder. Dette er en stor 
endringsreise for oss som er et 
relativt stort selskap med en 200-
årig historie.

Hva er relevant kunnskap for 
fremtiden?
Det er utvilsomt viktig 
med en rekke ulike typer 
teknologikunnskap, enten det 
handler om datasikkerhet, kunstig 
intelligens eller gode løsninger 
rundt personvern. Men jeg tror også 
at det blir stadig viktigere å forstå 
hvorfor kunder gjør som de gjør. 
Her trenger vi kunnskap om hvilke 
problemer det er kritisk å løse og 
unngå unødig kompleksitet ved å 
kutte bort mindre kritiske ting.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid?
At ingenting slår møtet med 
andremennesker! Men samtidig at 
det er en luksussom vi må bruke 
der det er viktigst og tilgjengelig.

Dine 3 beste ledelses-tips? 
Jeg tror man kommer langt 
med å være nysgjerrig på sine 
medarbeidere, sette et tydelig mål 
for reisen man skal gjøre sammen 
og dyrke hele mennesket, ikke bare 
fagpersonen.

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver?
Jeg ser bærekraft i to perspektiver; 
for det første skal vi selvsagt bidra 
til å reddekloden, for å si det med 
en klisje. Det vil si at vi alle må 
investere i løsninger som bidrar i 
dette perspektivet. Samt at vi må 
bygge et insentivsystem som gjør 
at økt bærekraft lønner seg. For 
det andre må vi tenke bærekraft 
i det daglige i alt vi gjør – litt 
tilbake til det nevnte poenget med 
å bygge løsninger som adresserer 
kritiske kundebehov, ikke et 
overflødighetshorn av mer eller 
mindre relevante og gode løsninger 
som verden egentlig ikke trenger.

LØRNBIZ med Arild Haugen, Sparebank1
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For at Telenor skal fortsette i 
vekst må de fornye eksisterende 
kjernevirksomhet. Hvor mener Telenor at 
veksten ligger?
a) Veksten ligger i 5G og dekning over
hele Norge
b) Veksten ligger i mer fleksible
abonnementer
c) Veksten ligger i internettjenester

Veksten ligger i internettjenester Ved å ta utgangspunkt i brukerbehov At det nye spiser opp det gamle

Hvordan gjorde Apple at brukerne ble 
ekstremt glad i produktene deres?
a) Ved å ta utgangspunkt i design og pris
b) Ved å ta utgangspunkt i brukerbehov
c) Ved å ta utgangspunkt i god
kamerakvalitet

Hva mener Arild Haugen med 
kannibalisering i en bedrift?
a) At mange ansatte slutter i bedriften
samtidig
b) At det nye spiser opp det gamle
c) At bedriften går med underskudd

LØRNBIZ med Arild Haugen, Sparebank1

Scann og besøk bedriften
https://sparebank1.no/
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Tema Perspektiv

Digitalisering og 
Innovasjon med Telecom 
som byggekloss
I denne samtalen av #LØRN snakker Silvija med CEO I Telenor 
Group Holdings, Ove Fredheim. Group Holdings består av en enhet 
hvor tilstøtende eiendeler og ikke-telekommunikasjonsmidler 
i Telenor er samlet under et profesjonelt eierskaps-team. I 
samtalen snakker Ove og Silvija blant annet om tre strategiske 
epoker innad i Telenor, internasjonalt VS nasjonalt perspektiv 
og om hvilke strategiske muligheter som åpner seg I disse to 
perspektivene. Videre prater de om digitalisering og innovasjon 
med Telecom som byggekloss, samt viktigheten av å følge med på 
utviklingen av ny teknologi, og hvordan man som selskap må være 
beredt når noe nytt oppstår. 

Om bedriften
Telenor Group Holdings består av en enhet hvor tilstøtende 
eiendeler og ikke-telekommunikasjonsmidler i Telenor er samlet 
under et profesjonelt eierskapsteam.

Refleksjon
Hvordan vil 5G være nyttig for vanlige brukere av smart-telefoner? 

Tema:  LØRNBIZ 

Gjest:    Ove Fredheim 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Teknologi 
• Strategi 
• Ledelse

Anbefalt lesing: 

• Prat med dyktige mennesker som 
engasjerer seg I det de driver med, dette 
er noe en lærer av. 

LØRNBIZ med Ove Fredheim, Telenor Group Holdings 
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 Just do it.
- Ove Fredheim
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Hvem er du, personlig og faglig?  
Jobbet innen telekom i snart 30 
år, 15 år + i utlandet for Telenor, 
innen våre mobiloperasjoner, liker å 
lede ambisiøse team som ønsker å 
utrette noe for samfunnet 

Hva selger din organisasjon, og 
hvorfor kjøper folk fra dere?  
Alt fra videokonferanser, 
helseteknologi, sattelittjenester, 
marin kommunikasjon, tv tjenester 
+ + 

Hva motiverer nettopp deg ved 
dette oppdraget?  
Å utvikle gode eier-strategier og 
rammebetingelser for ambisiøse 
virksomheter innen Telecom og IT 
er spennende 

Dine 3 beste vekst-tips til andre 
lignende selskaper? 
Kunde-tempo-lær fort 

Dine egne viktigste jobb-prosjekter 
siste året?  
Satt opp et nytt helseselskap, Tellu 
IoT AS, sammen med Investinor og 
SINTEF 

Hvem inspirerer deg?  
Yngre grundere med sosialt 
engasjement 

Hva er relevant kunnskap for 
fremtiden?  
Det er mye. Sammenhenger 
verdikjede/forretningsmodell, 
betydningen av data/innsikt/AI, 
kunde 

Hva gjør vi unikt godt i Norge?  
Samarbeider 

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid?  
Kollektiv læring bredt om 
digitalisering, i det lange løp 
positivt 

Dine 3 beste ledelses-tips? 
Sett klar retning og mål i samarbeid 
med den rette kompetansen. 
Deleger aktivt med tillit i forhold til 
hvordan oppgaven løses og følg opp 
tett og gi av deg selv.   

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver?  
Det er grunn til å være optimistisk 
på vegne av teknologien, men vi må 
ha ambisiøse mål, og være villige til 
å ofre noe på veien. 
 
 

LØRNBIZ med Ove Fredheim, Telenor Group Holdings
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«The perfect storm» består av tre 
temaer. Hvilke?
a) Mobilteknologi, som innbefatter 5G,
Internet of Things (IoT) og sensorer
b) Mobilteknologi, som innbefatter 5G,
Internet of Things (IoT) og AI
c) Mobilteknologi, som innbefatter 5G,
Internet of Things (IoT) og Ai-3 droner

Mobilteknologi, som innbefatter 5G, 
Internet of Things (IoT) og AI

Det gir null forsinkelser og 5G har en 
enorm kommunikasjonskapasitet

For kunstig intelligens

Hva er fordelene med 5G?
a) Det gir null forsinkelser og 5G har en
enorm kommunikasjonskapasitet
b) Det er mer kostnadseffektivt og
forsinkelser blir redusert med med 30%
til 50%
c) Det er mer miljøvennlig og forsinkelser
blir redusert med 30% - 50%

For hva tror Telenor at Internet of things 
(IoT) vil være en sentral akselerator?
a) For bærekraft
b) For gründere
c) For kunstig intelligens

LØRNBIZ med Ove Fredheim, Telenor Group Holdings

Scann og besøk bedriften
https://www.telenor.com/about-us/global-
presence/group-holdings/
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Tema Perspektiv

Noen lærdommer fra å 
lede en organisasjon i en 
ny verden
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CTO i Blocket, 
Pär Stigenberg. Blocket.se er en av Sveriges mest suksessrike 
internettbedrifter, hvor privatpersoner og bedrifter kan kjøpe og 
selge tjenester og produkter. Blocket er svenskenes svar på Finn.
no, og per i dag har mer enn 7 av 10 svensker kjøpt eller solgt 
noe på Blocket. I samtalen forteller Pär om sine internasjonale 
perspektiver på teknologi i Norge, samt om hvordan Blocket 
som en bedrift har håndtert Corona-krisen I form av blant annet 
endringer i arbeidssituasjonen.  

- Jeg tror at måten vi konsumerer på må endre seg. 
Her tror jeg at selskaper som Blocket og Finn spiller 
en viktig rolle, forklarer Pär. 

Om bedriften
Blocket er Sveriges største markedsplass med over 5 millioner 
tilgjengelige varer og tjenester.

Refleksjon
Er Sverige mer opptatt av hierarki enn Norge? Og hvordan vil et 
hierarki fungere i jobbsammenheng på godt og vondt? 

Tema:  LØRNBIZ 

Gjest:    Pär Stigenberg 

Språk:  ENGLISH

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Ledelse
• Strategi
• Digitalisering

Anbefalt lesing: 

• Clean Clode av Robert Cecil Martin
• Domain Driven Design av Eric Evans
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 Hold your strong 
opinions weakly.
- Pär Stigenberg
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Who are you, personally and 
professionally?  
I am 45 years old and I'm leading 
the technology department on 
Blocket, the largest and by far 
best marketplace in Sweden. My 
background is engineering and 
software development but I have 
spent the last 15 years leading 
teams or organisations within 
the IT sector. I’m also a football 
coach, a passionate fisher, a decent 
tennis player and I love to do home 
“improvements” together with my 
wife.    
  
What does your organization sell, 
and why do people buy from you?  
Blocket is a markeplace and mostly 
known for being a place where 
people buy & sell second hand 
things. I guess everyone in Norway 
knows Finn.no and Blocket is the 
Swedish version. We also have 
marketplaces for Job openings, for 
cars and for real estate rental.   
  

What exactly motivates you in this 
assignment?  
I think the last 7 months have been 
challenging, scary, interesting, 
surrealistic and we have learned 
a lot about a lot of stuff we didn’t 
know before. From one day the 
the next we went from being a 
company working mainly from 
the office to a company where 
everyone works from home. 
Rapid change and hard dilemmas 
motivates me.  
  
Are there any interesting 
dilemmas?  
A lot. How does working from home 
change things?  
What changes do we need in our 
way-of-working?  
How to overcome the distance and 
all the good side effects being at an 
office have?  
  
3 best growth tips for other similar 
companies?  
Think big, start small and ship 
often.   
 
Who inspires you?  
The people that inspires me are 
passionate people. And they can 
probably be passionate about 
anything. Passionate about 
architecture, machine learning, 
software engineering or cocking  

 What is relevant knowledge for the 
future?  
Engineering skills will be super 
relevant for a long long time. It’s 
hard to point at certain areas 
but if forced I would say, cloud 
engineering, security and machine 
learning.  
  
3 best management tips?  
- Stay true to your values   
- Be transparent and open  
- Train your self in the art of giving 
and receiving feedback  
  
Any important sustainability 
perspectives?  
It’s super mega important. And I 
think how we consume stuff has to 
change.  And here I think products 
like Finn and Blocket has an 
important role to play. Try it out if 

you haven’t. I think we all have lots 
of stuff we don’t need and don’t 
use. Give them a second chance. 
There’s almost always someone out 
there that need the old table you 
have in storage.  
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Hvilke strategiske avgjørelser gjorde 
Schibsted når det kom til digitalisering 
som ga de suksess?
a) De så etter konkurrenter og prøvde
ut sine idéer i markedet ved bruk at
blocket-plattformer. Samt ble deres
originale plattform ble hacket, noe som
resulterte i at de måtte bygge en helt ny,
denne ble mer suksessfull
b) De holdt på sin gode stabile plattform
i en tid hvor alle skal endre seg, det
viser seg at man ikke alltid må det med
mindre det er nødvendig
c) De forhørte seg direkte med
strategene som jobber ved Google

De så etter konkurrenter og prøvde 
ut sine idéer i markedet ved bruk at 
blocket-plattformer. Samt ble deres 
originale plattform ble hacket, noe som 
resulterte i at de måtte bygge en helt ny, 
denne ble mer suksessfull

Det oppleves som Sverige er mer opptatt 
av hierarki, men dette stemmer ikke, de 
er ganske like Norge når det kommer til 
hvordan de jobber

Det å jobbe hjemmefra fungerte fra 
dag en og gjorde også at mennesker 
fra forskjellige team møttes og dette 
resulterte i at de fikk et større perspektiv 
på ting

Er det noe spesielt med Norge når det 
kommer til teknologi-strategi i forhold 
til andre land, som for eksempel 
Sverige?
a) Det oppleves som Sverige er mer
opptatt av hierarki, men dette stemmer
ikke, de er ganske like Norge når det
kommer til hvordan de jobber
b) Der er ingen spesiell forskjell når det
kommer til Svensk og Norsk kultur i
jobbsammenheng
c) Sverige er mye mer opptatt av hierarki
i jobbsammenheng, noe som resulterer i
færre idéer fra ansatte og en mer direkte
lederfigu

Hvordan opplevde Pär koronakrisen som 
en mulighet?
a) Det å jobbe hjemmefra fungerte fra
dag en og gjorde også at mennesker
fra forskjellige team møttes og dette
resulterte i at de fikk et større perspektiv
på ting
b) Korona gjorde det mer viktig med nye
leveringsmetoder på grunn av risiko ved
møter
c) Han så på det som en mulighet siden
mange av konkurrentene ville få det tøft
i krisen

LØRNBIZ med Pär Stigenberg, Blocket

Scann og besøk bedriften
https://www.blocket.se/
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Tema Perspektiv

Innovasjon og arbeid 
mot neste generasjons 
teknologi
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med fungerende leder 
i bedriftsmarkedet i Telenor Norge, Birgitte Engebretsen. Telenor 
Norge selger den digitale grunnmuren og mobile tjenester som 
gjør at Norges bedrifter kan digitaliseres. I samtalen snakker Silvija 
og Birgitte om Telenor Norge VS Telenor internasjonalt - samt hvor 
viktig digital infrastruktur er særlig nå som veldig mange jobber 
hjemmefra og er avhengige av at man kan jobbe digitalt. Videre 
I samtalen forteller Birgitte om det å innovere og levere neste 
generasjons teknologi.  

Om bedriften
Telenor ASA, engasjert internasjonalt med konsernnavnet Telenor 
Group, er et norsk teleselskap opprinnelig opprettet av staten i 
1855 som Kongelige Elektriske Telegraf.

Refleksjon
Det er ekstra krevende å være leder i en tid som er så 
uforutsigbar, både med epidemi og med teknologiutvikling i 
rasende fart. Hvordan kan måling av fremgang og fremtidige mål 
settes fremdeles? 

Tema:  LØRNBIZ 

Gjest:    Birgitte Engebretsen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Ledelse
• Struktur
• Digitalisering

Anbefalt lesing: 

• Krim og markeds- & teknologi-
utviklingsanalyser  
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 Det har jeg ikke 
gjort før så det klarer jeg 

helt sikkert!
- Birgitte Engebretsen
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Engasjert, nysgjerrig, lytter, tilstede, 
ønsker hele tiden å utvikle og å 
skape noe. 

Hva selger din organisasjon, og 
hvorfor kjøper folk fra dere? 
Vi selger den digitale grunnmuren 
og mobile tjenester, dette gjør at 
Norges bedrifter kan digitaliseres.  
 
Hva motiverer nettopp deg ved 
dette oppdraget? 
At det er et samfunnsoppdrag som 
kan skape varige endringer .

Er det noen interessante 
dilemmaer?  
- Stå i spennet mellom det å ha 160 
års historie som incumbant Telco 
og det å innovere og levere neste 
generasjons teknologi.    
- Det å ha ledelse/struktur/kultur 
som understøtter dilemmaet 
ovenfor .

Dine 3 beste vekst-tips til andre 
lignende selskaper?  
- Think big, start small (vær 
tålmodig i det utålmodige)  
- Samarbeid med kunder og 
partnere for å sikre at du er 
relevant i markedet  
- Prioriter (det betyr å si nei til noe) 

Dine egne viktigste jobb-prosjekter 
siste året? Når bedriftskundene 
i Norge skal digitalisere sine 
prosesser skal Telenor Bedrift 
være deres foretrukne partner, 
det siste året har det vært viktig 
å etablere en bredde av tjenester, 
kapabiliteter og kompetanse som 
understøtter dette.

Hvem inspirerer deg? 
Steve Jobs inspirerer meg fortsatt 

Hva er relevant kunnskap for 
fremtiden?   
- Læringsevner   
- Kommunikasjon - storytelling  
- The big picture - connecting the 
dots – evne å se målbildet men 
starter i det små,  
- Sikkerhetskompetanse (det å 
forstå hvorfor sikkerhet er viktig 
samt som fagområdet),   
- Analytisk forretningskompetanse 
(vi kommer til å se sammenhenger 
vi aldri har sett før gjennom dette 
tiåret) 

Hva gjør vi unikt godt i Norge?   
- Infrastruktur for fremtiden til 
alle (Dette er inkluderende og 
understøtter digitale tjenester til 
alle, feks. utadvendte sykehus, 
skoler, bedrifter osv.)  

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid? 
Det digitale er essensielt for å 
opprettholde samfunnet, vi må ha 
en robust infrastruktur og teknologi 
som skalerer, det stedsavhengige er 
ikke lenger stedsavhengig.

Dine 3 beste ledelses-tips?  
Thight-loose-thight (ta lead, sette 
rammer, tillit, gi rom, følge opp) 

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver? 
Digitalisering og teknologi skal 
understøtte mange av de 17 
bærekraftsmålene.

LØRNBIZ med Birgitte Engebretsen, Telenor
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Hvordan er strategien til Telenor i Norge 
versus internasjonalt?
a) Telenor Norge er et viktig marked
for Telenor, treffer norske bedrifter,
en trygg plattform de kan digitalisere
seg på. Samt må Telenor være en
ledende tele-leverandør i Norge
for å sikre at utviklingen i moderne
telekommunikasjons-teknologi fullt ut
skal komme norske kunder og hele det
norske samfunnet til gode
b) Fra internasjonalt perspektiv er ikke
Norge er viktig plattform, men den er
viktig for oss i Norge
c) Ganske lik som alle andres egentlig

Telenor Norge er et viktig marked for 
Telenor, treffer norske bedrifter, en 
trygg plattform de kan digitalisere 
seg på. Samt må Telenor være en 
ledende tele-leverandør i Norge 
for å sikre at utviklingen i moderne 
telekommunikasjons-teknologi fullt ut 
skal komme norske kunder og hele det 
norske samfunnet til gode

Private vedlikeholder og moderniserer 
nettet slik at kunder får den 
infrastrukturen de har erstattet med 
noe fremtidsrettet. Bedriftmarkedet 
moderniserer nettet bare uten å tilby 
vedlikeholdet

Ledere som river ned det silo-baserte 
og lager tverrfaglige team som finner ut 
og løser problemstillingene, ledere som 
oppfordrer til tverrfaglighet og ledere og 
styrere som legger ned initiativene som 
ikke bringer bedriften dit de tenkte

Hva er forskjellen på bedriftsmarkedet 
og privatmarkedet?
a) Private vedlikeholder og moderniserer
nettet slik at kunder får den
infrastrukturen de har erstattet med
noe fremtidsrettet. Bedriftmarkedet
moderniserer nettet bare uten å tilby
vedlikeholdet
b) Det er ikke noe forskjell
c) Nei det vet jeg ikke

Hvilken ledelse kreves under omstilling?
a) Ledere som river ned det silo-baserte
og lager tverrfaglige team som finner ut
og løser problemstillingene, ledere som
oppfordrer til tverrfaglighet og ledere og
styrere som legger ned initiativene som
ikke bringer bedriften dit de tenkte
b) Noen som er opplyste om matematikk
c) Ledere som har ledet grupper før

LØRNBIZ med Birgitte Engebretsen, Telenor

Scann og besøk bedriften
http://www.telenor.no/
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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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Podcaster gjort i samarbeid med:

episode_title
intro

Om bedriften
company_info

Refleksjon
reflection

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
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TEMA
GUEST_NAME
GUEST_TITLE
GUEST_COMPANY

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

Tema Perspektiv
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Du vil LØRNE om: 

• you-will-learn-about
 
Anbefalt lesing: 

• recommended-litterature 

 

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 
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