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Sammen med Sundvolden Hotel har vi laget en serie 
som tar for seg fremtidens hotelldrift under og etter 
Covid pandemien. Podkastene skal forsøksvis dekke 
følgende tematikk:

1. Unik kundeopplevelse: selvregistrering og mobil som 
dørnøkkel

2. Nye rutiner: autonome støvsugere og nye renholdsverktøy

3. Effektivt smittevern: ultra-rent vann, kobber, matter, 
kontaktløs servering

4. Trygge konferanser: 50x4 med egne flyt-regler (mat, 
grupperom, sosialt)

5. Fremoverlente ansatte: testing, opplæring, utvikling

6. Lokal bærekraft: matsvinn, sunne og lokale mattradisjoner

7. Hybrid konferanser: fysiske og digitale møter, full digital 
produksjon

8. Nye arbeidsplasser: det sosiale rommet ved siden av kontor 
og hjem

9. Moderne forvaltning av tradisjon: møbler, kunst, prosesser

10. Lean eierskap og styring av hoteller: strategiske ledelse

Sundvolden
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Tema Perspektiv

Et kurs og 
konferansehotell under 
Covid pandemien
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Tord Moe 
Laeskogen, som er hoteleier hos Sundvolen hotel. Sundvolen 
hotel ferdigstilte nylig en av deres største investeringer, 
"Sundvolden Hall". Det er krevende å investere midt i korona, men 
denne investeringen har gjort det mulig for hotellet å skape gode 
gjesteopplevelser som også er trygge når det kommer til smitte, 
nye hygienekrav og dermed rasjonalisere driften. Tord forteller 
hvordan hotellet flere ganger har måttet omstille seg etter 
omstendigheten, enten det er å omgjøre hotellet til sykehus, slik 
de gjorde under SARS pandemien, eller til et mottakssenter slik de 
gjorde under 22. juli tragedien.

Om bedriften
Sundvolen hotel tilbyr et hotell som inneholder det beste av 
det som en gang var, samtidig som de kontinuerlig utvikler seg 
for å ivareta behovene til dagens gjester. De ønsker å gi sine 
gjester en minneverdig og annerledes opplevelse gjennom 
både å ta vare på tradisjoner samtidig som er investerer i ny 
teknologi. Deres visjon er å være "elsket av våre gjester og 
beundret av våre konkurrenter". For å lykkes med det, tenker de 
bærekraftig utvikling med en stor grad av egenproduksjon, et godt 
arbeidsmiljø og fokus på ivaretakelse av eksterne miljø.

Refleksjon
Hvordan har Sundvolden hotel og hotellbransjen i sin helhet 
omstilt seg i koronakrisen?

Tema:  HOSPITALITY 

Gjest:    Tord Moe Laeskogen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: SUNDOVLLEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Hybridkonferanse
• Smittevern i ny drakt
• Teknologi for effektiv smittevern 

under og etter Covid 
• Ny digital og fleksibel strategi 

Anbefalt lesing: 

• www.sundvolden.no
 

HOSPITALITY med Tord Moe Laeskogen, Sundvolden Hotel 

HOSPITALITY
TORD MOE LAESKOGEN
HOTELLEIER
SUNDVOLDEN HOTEL

PODKAST #816 ET KURS OG KONFERANSEHOTELL UNDER COVID PANDEMIEN. TORD MOE LAESKOGEN, SUNDVOLDEN HOTEL

Podkast  #0816
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HOSPITALITY med Tord Moe Laeskogen, Sundvolden Hotel

 Enten må vi utvikle 
eller avvikle.

- Tord Moe Laeskogen
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Hvem er du, personlig og faglig 
Jeg anser meg selv for å ha 
integritet, men er krevende og liker 
å spørre «hvorfor»?  Jeg synes det 
er spennende å lære nye ting og 
lar meg inspirere av mennesker/
ildsjeler som brenner for en god 
sak, om det er miljø, demokrati, og 
næringspolitikk.

Hvilke interessante nye dilemmaer 
oppstår i ditt innovasjonsfelt? 
Kjedetilhørighet og ønsket om å 
være et frittstående familieeid 
hotell, samt eierstruktur i 
familiebedrift; skal den arves eller 
skal det en industriell eier inn?

Dine beste tips til andre lignende 
selskaper? 
Som den av de Historiske Hotelle 
og Spisesteder samarbeider vi 
for å skape den beste service 
opplevelsen.  Det gjør vi gjennom 
å dele kunnskap og på en ærlig og 
utfordrende måte.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid. 
Det viktigste jeg har lært, er at man 
aldri skal legge alle eggene i en 
kurv, og at man alltid må han en 
plan B.

HOSPITALITY med Tord Moe Laeskogen, Sundvolden Hotel

Podkast  #0816
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Hva omtaler Sundvolden Hotel seg som?
a) Norges mest spektakulære hotel
b) Norges største hotel
c) Norges beste kurs- og konferansehotel

Norges beste kurs- og konferansehotel 4 dager Folk som er der på konferanser og turer 
blir der gjennom hele eventet slik at det 
sosiale blir sterkt

Et av tiltakene Sundvolden Hotel har 
gjort i koronapandemien er å dekke alle 
berøringsflater i kobber. Hvor lenge lever 
et virus på et slikt materiale?
a) 4 dager
b) 4 timer
c) 4 sekunder

Hvorfor er det en styrke at Sundvolden 
Hotel ikke har den mest sentrale 
beliggenheten?
a) Det viser seg at folk flest vil dra på
hotel for å komme seg langt bort fra
hverdagen, her kan det føles langt vekke
samtidig som det egentlig er ganske
nært
b) Folk som er der på konferanser og
turer blir der gjennom hele eventet slik
at det sosiale blir sterkt
c) De har ikke så mange konkurrenter
rundt seg slik som i storbyene

HOSPITALITY med Tord Moe Laeskogen, Sundvolden Hotel

Scann og besøk bedriften
https://sundvolden.no/

HOSPITALITY
TORD MOE LAESKOGEN
HOTELLEIER
SUNDVOLDEN HOTEL

Podkast  #0816



Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

8

Tema Perspektiv

Digitalisering i 
hotellbransjen
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Alexander Weiss 
Richter som er gründer og daglig leder I Fácil. Fácil lar gjestene 
dine sjekke inn, sjekke ut, få tilgang til rommene deres og bestille 
alle hotellets tjenester - uten å måtte kontakte hotellresepsjonen. 
De jobber for å endre en bransje som så lenge har vært uendret,  
hvilke  utfordringer dette kommer med knyttet til tilpasning og 
trygghet blant både ansatte og gjester. For vi må også endre ting 
som fungerer greit nok for å skape verdier for fremtiden.

Om bedriften
Bruken av fácil sin mobilapp eller selvinnsjekkingssystem 
gjør innsjekkingsprosessen mer effektiv. Som et resultat vil 
hotell ansatte få mer tid til å betjene hotellgjester som ønsker 
informasjon og personlig service. Bruken av Fácil vil føre til økte 
inntekter per operativ arbeidsenhet, og gi hotellet fornøyde gjester 
som ikke trenger å stå i kø i resepsjonen.

Refleksjon
 I fremtiden vil ikke resepsjonen være en plass for innsjekking. 
Hvordan styrker dette verdien til resepsjonistens rolle?

Tema:  HOSPITALITY 

Gjest:    Alexander Weiss Richter 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: SUNDOVLLEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Fremtiden i hotellbransjen
• Produktutvikling
• Å oppdatere en tradisjonell bransje 

Anbefalt lesing: 

• Inbound Marketing av Brian Halligan  
(CEO i Hubspot)

 

HOSPITALITY med Alexander Weiss Richter, Facil 

HOSPITALITY
ALEXANDER WEISS 
RICHTER
FOUNDER & CEO
FACIL

PODKAST #819 DIGITALISERING I HOTELLBRANSJEN. ALEXANDER WEISS RICHTER, FACIL

Podkast  #0819
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HOSPITALITY med Alexander Weiss Richter, Facil

 Hold fokus på å løse 
en ting av gangen, fremfor 

å prøve å løse alt.
- Alexander Weiss Richter
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Hvem er du, personlig og faglig?  
Jeg er 30 år gammel og kommer fra 
Asker. På fritiden ser du meg enten 
på SATS, på golfbanen eller foran et 
piano.  Jeg er en person som elsker 
å ha høyt tempo og jobbe mye.

Hva selger din organisasjon, og 
hvorfor kjøper folk fra dere? 
Vi levere software som gjør det 
mulig for hotell å levere digital 
innsjekk og utsjekk - og alt som 
hører under dette - helt uavhengig 
av hvilket PMS- og nøkkelsystem. 
Grunnen til at kundene velger 
oss er først og fremst på grunn 
av oversiktlig og transparente 
priser. Funksjonalitet, kvalitet og 
brukervennlighet.  

Hva motiverer nettopp deg ved 
dette oppdraget? 
Det å ikke bare kunne endre et 
hotell eller en hotellkjede, men å 
bidra til å endre en hel bransje.  

Hvilke interessante nye dilemmaer 
oppstår i ditt innovasjonsfelt? 
Å endre en bransje som så 
lenge har vært uendret, byr på 
utfordringer knyttet til tilpasning 
og trygghet blant både ansatte og 
gjester.  

Dine beste tips til andre lignende 
selskaper? 
Lytt til kunden og lever et produkt 
etter deres behov og ikke omvendt.  

Dine viktigste prosjekter siste året? 
Overgangen fra fokus på APP til 
Kiosk 

Hvem inspirerer deg? 
Jeg har aldri hatt én spesiell 
inspirasjonskilde. Jeg henter 
inspirasjon fra både medarbeidere, 
kunder, konkurrenter. 

Hva er relevant kunnskap for 
fremtiden? 
Jobb med å forstå den teknologiske 
utviklingen, den er kommer for å bli 

Hva gjør vi unikt godt i Norge? 
Gode støtteordninger og et 
rammeverk som minimerer risikoen 
i å starte for seg selv 

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid? 
Bruken av hjemmekontor og 
veksten av digitale verktøy for 
kommunikasjon vil forbli en del av 
vår hverdag, selv etter Covid-19. Vi 
vil sette større pris på kontaktløse 
tjenester og dette vil bli en del av 
vår hverdag.  

Dine beste ledelses-tips? 
Hold fokus på å løse en ting av 
gangen, fremfor å prøve å løse alt.  

Bruker du bærekraft som 
vekstmotor? 
Vi har en tydelig visjon om 
å redusere papir og bruk av 
plastnøkler på hoteller. Dette er 
viktig for oss og bør være viktig for 
hotellene 

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
Jobb i dag for i morgen 

HOSPITALITY med Alexander Weiss Richter, Facil

Podkast  #0819
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Hvordan forenkler fácil 
innsjekkingssytemet på hotellene?
a) De har laget en kartapp som viser
gjesten veien til rommet
b) Med Bluetooth-nøkler
c) Med robotresepsjonister

Med Bluetooth-nøkler Sundvolden Hotel Man behøver ikke lage alt; heller være en 
samarbeidspartner på toppen med andre 
lignende systemer

Hvilket hotell har testet Bluetooth-
nøkler?
a) Alle av Stordalens hoteller
b) Sundvolden Hotel
c) Radisson Blu Plaza

Hva er viktig å tenke på når man jobber 
fra det lille landet Norge?
a) At her har man store muligheter og at
det finnes nok av støtte til dine prosjekt
b) Man behøver ikke lage alt; heller være
en samarbeidspartner på toppen med
andre lignende systemer
c) At vi er ikke verdensmestere i alt og at
man må gjøre god research før man begir
seg ut på store prosjekter

HOSPITALITY med Alexander Weiss Richter, Facil

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

HOSPITALITY
ALEXANDER WEISS 
RICHTER
FOUNDER & CEO
FACIL

Podkast  #0819
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Tema Perspektiv

Gjestenes forventninger 
& trygghet – vårt ansvar!
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Silje Storvik som 
er hotellsjef ved Sundvolden Hotel. Storvik har det hun kaller 
en «Sundvolden bachelor» og har jobbet seg hele veien opp fra 
resepsjonist til hotellsjef. Hun sier at det blir viktigere fremover 
at flest mulig kan mest mulig for gjestene bryr seg ikke om du 
er hotellsjef eller kokk, de vil ha hjelp der og da. Hun forteller 
også om fordelene med å være en privat familiebedrift fremfor et 
kjedehotell, spesielt når det er høyt trykk på endringer. 

Om bedriften
Sundvolen hotel tilbyr et hotell som inneholder det beste av 
det som en gang var, samtidig som de kontinuerlig utvikler seg 
for å ivareta behovene til dagens gjester. De ønsker å gi sine 
gjester en minneverdig og annerledes opplevelse gjennom 
både å ta vare på tradisjoner samtidig som er investerer i ny 
teknologi. Deres visjon er å være "elsket av våre gjester og 
beundret av våre konkurrenter". For å lykkes med det, tenker de 
bærekraftig utvikling med en stor grad av egenproduksjon, et godt 
arbeidsmiljø og fokus på ivaretakelse av eksterne miljø.

Refleksjon
Hvordan skal vi klare å beholde den gode personlige servicen når 
vi etterhvert går over til digitale servicetjenester? 

Tema:  HOSPITALITY 

Gjest:    Silje Storvik 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: SUNDOVLLEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Gjennomføringskraft
• Fra idé til faktura 
• De nye digitale plattformene
• Familieeid- vs kjedehotell 

Anbefalt lesing: 

• Aviser, bransjeblader og magasiner med 
aktuelle saker.

 

HOSPITALITY med Silje Storvik, Sundvolden Hotel 

HOSPITALITY
SILJE STORVIK
HOTELLSJEF
SUNDVOLDEN HOTEL

PODKAST #821 GJESTENES FORVENTNINGER & TRYGGHET – VÅRT ANSVAR!. SILJE STORVIK, SUNDVOLDEN HOTEL

Podkast  #0821
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HOSPITALITY med Silje Storvik, Sundvolden Hotel

 Stå i det og gjør 
så godt du kan – glem 

aldri at det handler om 
mennesker. Hodet kaldt 
og hjertet varmt. Husk 

balanse og sørg for å få og 
ha overskudd.

 
- Silje Storvik



Intervju
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Hvem er du, personlig og faglig?  
jeg er 38 år gammel, mor til 2 og 
jobber med litt av alt – jeg er en 
potet.  

Hva selger din organisasjon, og 
hvorfor kjøper folk fra dere?  
Minner – møter mellom mennesker 
og en tilrettelagt arena for de gode 
samlingene. Folkene som jobber 
her, anlegget, beliggenheten, maten 
og opplevelsen.

Hva motiverer nettopp deg ved 
dette oppdraget?  
Å lykkes i fellesskap 

Hvilke interessante nye dilemmaer 
oppstår i ditt innovasjonsfelt?  
Nytt tankesett, nye regler og 
endringer.

Dine beste tips til andre lignende 
selskaper?  
Tenk nytt, tilpass produktet etter 
behovene og ta deg betalt! Utnytt 
mulighetene og endringsvinduet. 
Krise er også en mulighet!  

Dine viktigste prosjekter siste året?  
Hotell fra bra belegg til krise og 
tomt hotell.

Hvem inspirerer deg?  
Mange, alle som virkelig brenner for 
noe og har kunnskap og evne til å 
formidle det. Vidar Hovde.  

Hva er relevant kunnskap for 
fremtiden?  
At det du lærte i går, kan 
være gammelt nytt i morgen. 
Teknologiutviklingen er en del av 
hverdagen og utviklingen de neste 
årene kommer til å gå raskt.

Hva gjør vi unikt godt i Norge?  
Tar vare på fellesskapet, hverandre 
og den Norske modellen. Litt på vår 
egen måte.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid?  
Vi var ikke forberedt på dette. At 
digitale møter ikke erstatter møter 
mellom mennesker. Lærdom er ikke 
noe vi får, men må tilegne oss.

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
Enten så ordner det seg – ellers så 
går det over…

HOSPITALITY med Silje Storvik, Sundvolden Hotel

Podkast  #0821
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Hva er viktig ovenfor de ansatte i 
hotellbransjen?
a) Ha få gode ansatte som er gode på
sine områder, alle må ikke kunne alt
b) Ha ansatte som er kjent med hotellets
kultur og hva gjestene ønsker er
c) Flest mulig ansatte må kunne mest
mulig for å kunne svare gjesten

Flest mulig ansatte må kunne mest 
mulig for å kunne svare gjesten

olkene som jobber der utgjør forskjellen, 
de må være serviceinnstilte og alltid et 
steg forann

Ta i bruk ny teknologi, hotellbransjen 
ligger allerede etter her

Hvordan skille seg ut positivt i 
hotellbransjen som er preget av mange 
hoteller i konkurranse mot hveradre?
a) Fokuser på “wow faktoren“ hos ditt
hotell, om det er utsikten, den gode
frokosten eller en nydelig spa-opplevelse
b) Ha fasiliteter som passer gjester i alle
aldre
c) folkene som jobber der utgjør
forskjellen. De må være serviceinnstilte
og alltid et steg foran

Hva må til for å forbedre hotellbransjens 
overlevelse i fremtiden?
a) Ta i bruk ny teknologi, hotellbransjen
ligger allerede etter her
b) Effektivisere alt av praktiske oppgaver
c) Ansette mennesker med god
utdanning og skape en bredere
forståelse av kommunikasjon

HOSPITALITY med Silje Storvik, Sundvolden Hotel

Scann og besøk bedriften
https://sundvolden.no/

HOSPITALITY
SILJE STORVIK
HOTELLSJEF
SUNDVOLDEN HOTEL

Podkast  #0821
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Tema Perspektiv

Kunnskap x Vilje x Evne
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Cecilie Laeskogen 
som er daglig leder på Sundvolden hotel. Laeskogen snakker om 
hvordan Sundvolden jobber proaktivt med likestilling og mangfold 
på en måte som gjør det til en konkurransefordel. Hun forteller 
også om hvordan Sundvolden konkurrerer som et privat og 
familieeid tradisjonsrikt hotell mot de større kjedene som tenker 
skala og standarisering.

Om bedriften
Sundvolen hotel tilbyr et hotell som inneholder det beste av 
det som en gang var, samtidig som de kontinuerlig utvikler seg 
for å ivareta behovene til dagens gjester. De ønsker å gi sine 
gjester en minneverdig og annerledes opplevelse gjennom 
både å ta vare på tradisjoner samtidig som er investerer i ny 
teknologi. Deres visjon er å være "elsket av våre gjester og 
beundret av våre konkurrenter". For å lykkes med det, tenker de 
bærekraftig utvikling med en stor grad av egenproduksjon, et godt 
arbeidsmiljø og fokus på ivaretakelse av eksterne miljø.

Refleksjon
Hvilke fordeler har familiebedriften Sundvolden hotell i 
konkurranse mot større hotellkjeder? 

Tema:  HOSPITALITY 

Gjest:    Cecilie Laeskogen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: SUNDOVLLEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Å investere i menneskene 
• Å organisere seg utifra gjestens 

behov
• Likestilling i en tradisjonell bransje 
• Kortsikt vs langsikt 

Anbefalt lesing: 

• Okkupert av Bjørn Are Godøy og 
Lykkeland av Olivia Monti 

 

HOSPITALITY med Cecilie Laeskogen, Sundvolden Hotel 

HOSPITALITY
CECILIE LAESKOGEN
DAGLIG LEDER
SUNDVOLDEN HOTEL

PODKAST #822 KUNNSKAP X VILJE X EVNE. CECILIE LAESKOGEN, SUNDVOLDEN HOTEL

Podkast  #0822
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HOSPITALITY med Cecilie Laeskogen, Sundvolden Hotel

 «Den som får 
utfordringer eier den», 

medarbeiderne har 
frihet til å løse gjestenes 
utfordringer i stor grad, 
enten ved å spørre en 
kollega eller til å løse 

det selv, gjestene er ikke 
opptatt av hvordan vi har 

organisert oss internt, 
de besøker ett hotell og 

forventer at vi er ett team 
som jobber her.

- Cecilie Laeskogen
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Utdanning og hobby?  
Fagbrev kokk, Bachelor i 
Serviceledelse, MBA Brand 
Management, når det gjelder hobby 
kan jeg nevne kjolesamlingen min 
kanskje.

Hvem er du, personlig og faglig?  
Mor, kone, søster, hotelldame, alltid 
ute etter å endre til det bedre, 
stort sosialt engasjement for de 
svake i samfunnet, styremedlem 
i Ringerikskraft Nett, medlem av 
strategisk råd i NHO Viken, medlem 
i representantskapet til Sparebank 
1 Ringerike Hadeland, vara til 
kommunestyret for Høyre i Hole.

Hva selger din organisasjon, og 
hvorfor kjøper folk fra dere?  
Opplevelser, fasilitering av 
arrangementer, flukt fra hverdagen, 
møter og konferanser. De kjøper 
fordi de stoler på oss og tror på at 
vi kan gjennomføre på en god måte 
til en akseptabel pris og også noen 
ganger bedre enn konkurrentene.

Hva motiverer nettopp deg ved 
dette oppdraget?  
Masse mennesker, gode 
opplevelser, spennende 
utfordringer, ingen dag er lik!

Hvilke interessante nye dilemmaer 
oppstår i ditt innovasjonsfelt?  
Stor konkurranse (viktig å bygge 
merkevare), være god på PR, 
fortelle historier både om bedriften, 
oss som jobber her, planer og 
drømmer for fremtiden.

Dine beste tips til andre lignende 
selskaper?  
Ansett dyktige mennesker og slipp 
dem fri!
 
Dine viktigste prosjekter siste året?  
Bedriftens overlevelse med minimal 
kontantstrøm, ivaretakelse av 
medarbeidere, profilbygging, 
interninformasjon
 
Hva er relevant kunnskap for 
fremtiden?  
Kommunikasjon, sosialt samspill, 
trygg i omgang med teknologi
 
Hva gjør vi unikt godt i Norge?  
Tillit, åpenhet, implementering av 
ny teknologi?
 
Viktigste nye perspektiver fra 
Covid?  
Du vet ikke hva du bør bekymre deg 
for. Viktig å være «lean» og kunne 
snu seg raskt når noe skjer.

 

Dine beste ledelses-tips?  
Utvikle dine egne ledere, se etter 
talenter,
 
Bruker du bærekraft som 
vekstmotor?  
Ja, for oss har det gitt synlighet, 
rekruttering, goodwill, bevissthet 
i forhold til matsvinn gir også 
bedre økonomi, det gjør også 
bedre sortering av avfall og sparing 
av strøm og vann. Vårt fokus på 
bærekraft har også ført oss inn 
i samarbeid med interessante 
allianser og samarbeidspartnere 
både i forvaltningen (kommune, 
fylkeskommune, sentrale politikere) 
private bedrifter og organisasjoner.

Et yndlingssitat eller livsmotto?  
«Vi må jobbe for det gode, det onde 
kommer av seg selv»
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Hvor mange år skal et rom vare når det 
først pusses opp på Sundvolden Hotel?
a) 30 år
b) 10 år som normalen
c) 15 år

30 år Gjestene blir trygge på servicen og man 
bruker tid på å utvikle mennesker i 
stedet for opplæring

Med alle mulige tiltak. Eksempelvis har 
de en maskin som omdanner matavfall 
direkte til gjødsel

Hva er positivt ved at ansatte trives 
og blir værende over mange år på 
Sundvollen Hotel?
a) Man får et tryggt og godt arbeidsmiljø
hvor det føles ut som familie i stedet for
kollegaer
b) Som ansatt tør man da å være
ærligere mot hverandre og man vet
hvilke ressurser de enkelte ansatte har
c) Gjestene blir trygge på servicen og
man bruker tid på å utvikle mennesker i
stedet for opplæring

Hvordan jobber Sundvolden Hotel med 
bærekraft?
a) De bruker per i dag ingen produkter av
plastikk
b) Gjestene hos Sundvolden er med på
en kultur hvor man bruker håndklær flere
ganger og hvor det ikke er nødvendig å
skifte på laken hver dag
c) Med alle mulige tiltak. Eksempelvis har
de en maskin som omdanner matavfall
direkte til gjødsel

HOSPITALITY med Cecilie Laeskogen, Sundvolden Hotel

Scann og besøk bedriften
https://sundvolden.no/

HOSPITALITY
CECILIE LAESKOGEN
DAGLIG LEDER
SUNDVOLDEN HOTEL

Podkast  #0822



Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

20

Tema Perspektiv

Housekeeping robot
In this episode of #LØRN Silvija speaks to Micah Green who is the 
founder, president and CEO of Maidbot. Maidbot sells robotics 
and data solutions that help increase efficiencies in commercial 
cleaning, reduces injuries for cleaning staff members, and delivers 
actionable operational and environmental data for operators. 
He talks about how robots and people will work more closely 
together in the future, so the people can optimize our time and 
how the robots will not necessarily take all our jobs. 

Om bedriften
Maidbot is on a mission to bridge the gap between robots and 
humans - starting with Rosie - the world's very first housekeeping 
robot for hotels and commercial buildings. Like a self-driving car, 
Rosie navigates intelligently through the space while cleaning 
floors and collecting invaluable operational and environmental 
data. Maidbot's automated systems deliver unprecedented value 
to hotel operators, room attendants, and hotel guests.

Refleksjon
“Den beste servicen er hvor du ikke behøver service”. Hva mener 
Micah med dette utsaget, og hvilke andre norske næringer bør 
kopiere samme holdning for å vokse seg større og sterke? 

Tema:  HOSPITALITY 

Gjest:    Micah Green 

Språk:  ENGLISH

Perspektiv: SME

Innspilt: SUNDOVLLEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• The importance of asking for advice
• Human-robot interaction
• Entrepreneurship
• Increasing efficiencies in commercial 

cleaning

Anbefalt lesing: 

• Zero to One by Peter Thiel
• Endurance Shackleton's journey
• Steve Jobs by Walter Isaacson
• Be Here Now by Ram Das
 

HOSPITALITY med Micah Green, Maidbot 

HOSPITALITY
MICAH GREEN
FOUNDER, PRESIDENT 
AND CEO
MAIDBOT
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 Human-robot 
interaction is very new and 
there is huge potential to 

help write the rules around 
human-robot interaction 

in hospitality and 
commercial real estate.

- Micah Green
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Education and hobby? 
Studied Hospitality Management 
and Entrepreneurship at Cornell 
University

Who are you, personally and 
professionally?
My name is Micah Green and I'm 
the founder and CEO of Maidbot. 
I have been an entrepreneur 
since the age of 7 and have loved 
robotics most of my life. In my free 
time, I enjoy making electronic 
music, cycling, rock climbing, and 
spending time with my girlfriend. 

What does your organization sell, 
and why do people buy from you? 
Maidbot sells robotics and data 
solutions that help increase 
efficiencies in commercial cleaning, 
reduces injuries for cleaning staff 
members, and delivers actionable 
operational and environmental data 
for operators. 

What exactly motivates you in this 
assignment? 
I am motivated by the potential of 
a world where people can do what 
they love; not what they have to 
do. With robotics, we can free up 
time so humans can focus on more 
meaningful and enjoyable activities. 

What interesting new dilemmas 
arise in your field of innovation? 
Human-robot interaction is very 
new and there is huge potential to 
help write the rules around human-
robot interaction in hospitality and 
commercial real estate. 

Your best tips for other similar 
companies? 
If you want to get advice, ask for 
money. If you want to raise money, 
ask for advice. 

Your most important projects in the 
last year? 
We closed our Series B, survived 
COVID, and reset the strategy for 
the company to succeed moving 
forward. 

Who inspires you? 
My mother - Cindy Estis Green - 
has been a major inspiration in her 
success in business and her values 
as a human being. 

What do we do uniquely well in 
Norway? 
We have several strong partners 
in the hospitality and commercial 
cleaning industry for deployments 
in Norway. 

Main new perspectives from Covid? 
New problems came out of COVID 
- the public has a higher standard 
of cleanliness, human interaction 
has been minimized, and operators 
have to rethink operations from 
ground zero. This provides a major 
opportunity to scale automation in 
many industries. 

Your best management tips? 
The best leaders have their 
team members lead them. Hiring 
incredible A players that can lead 
and contribute significantly is so 
important. And when someone is 
not working out culturally or on 
their skill set, act quickly. 

A favorite quote or life motto?  
The best way to predict the future 
is to create it" - Abraham Lincoln 
 

HOSPITALITY med Micah Green, Maidbot

Podkast  #0823



KURS SPØRSMÅL

RIKTIG SVAR

23

Hvilken oppgave tar mest tid når det 
kommer til å vaske et hotellrom?
a) Vaske toalettene
b) Vaske sengetøy
c) Re opp senger

Re opp senger Vaske og støvsuge store overflater Micah har selv arbeidet som rengjører på 
hotell og visste hva som tok mest tid og 
krefter

Hvilken oppgave kan roboter erstatte av 
rengjøringsoppgaver ved hotel?
a) Vaske og støvsuge store overflater
b) Re opp senger og vaske sengetøy
c) Vaske toalettene

Hvordan oppdaget Sundvolden Hotel 
hvilke oppgaver roboter kan gjøre ved 
deres hotel?
a) Bedriften spurte over 1000 hotell-
rengjørere om deres jobb og hva de
mente de trengte hjelp til
b) De måtte velge oppgaver som var
enklest å løse ved hjelp av roboter
c) Micah har selv arbeidet som rengjører
på hotell og visste hva som tok mest tid
og krefter

HOSPITALITY med Micah Green, Maidbot

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

Mat, verdier og kvalitet
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Fredrik Røine som 
er kjøkkensjef hos Sundvolden Hotel. Røine og Sundvolden Hotel 
er opptatt av kvalitet, kortreist mat og gode gjesteopplevelser. De 
setter gjestens behov og ønsker foran alt og har kun et mål for 
øyet, nemlig fornøyde gjester. Silvija og Røine snakker om hva som 
er spennende med Sundvolden sin matfilosofi og om konkrete 
løsninger for å redusere matsvinn. 

Om bedriften
Sundvolen hotel tilbyr et hotell som inneholder det beste av 
det som en gang var, samtidig som de kontinuerlig utvikler seg 
for å ivareta behovene til dagens gjester. De ønsker å gi sine 
gjester en minneverdig og annerledes opplevelse gjennom 
både å ta vare på tradisjoner samtidig som er investerer i ny 
teknologi. Deres visjon er å være "elsket av våre gjester og 
beundret av våre konkurrenter". For å lykkes med det, tenker de 
bærekraftig utvikling med en stor grad av egenproduksjon, et godt 
arbeidsmiljø og fokus på ivaretakelse av eksterne miljø.

Refleksjon
Hva tror du det skyldes at resturantbransjen henger etter når det 
kommer til å ta i bruk nye teknologiske løsninger? 

Tema:  HOSPITALITY 

Gjest:    Fredrik Røine 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: SUNDOVLLEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Konkrete løsninger for å redusere 
matsvinn

• Innovasjon med mat  
fremtidens kjøkken

• Bærekraft innen matproduksjon 

Anbefalt lesing: 

• Sjokoladeboka til Sverre Sætre. Hva er vel 
bedre enn sjokolade?

 

HOSPITALITY med Fredrik Røine, Sundvolden Hotel 
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 På et kjøkken har 
vi mange dilemmaer, 

men det som interesserer 
meg mest nå om dagen 

er hvordan vi kan 
effektivisere matlagingen 

og de kjedelige 
administrative oppgavene 

med teknologi. Her har 
hele hotellbransjen en vei 

å gå.
- Fredrik Røine
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Jeg er 27 år, bosatt i Hønefoss, men 
i utgangspunktet fra Mjøndalen. 
Jeg er Kjøkkensjef på Sundvolden 
Hotel og har et personal ansvar 
for ca 12 ansatte på kjøkkenet og 
ansvar for den totale driften av 
hotell kjøkkenet. Jeg er opptatt 
av kvalitet, kortreist mat og gode 
gjesteopplevelser. Jeg setter 
gjestens behov og ønsker foran 
alt og jeg har kun et mål for øyet, 
nemlig fornøyde gjester.

Hva selger din organisasjon, og 
hvorfor kjøper folk fra dere? 
Vi selger en opplevelse fra 
du kommer til du går. Vi er 
tilpasningsdyktige og leser gjestens 
behov.

Hva motiverer nettopp deg ved 
dette oppdraget? 
Det som motiverer meg i hverdagen 
er kollegaene rundt meg 

Dine beste tips til andre lignende 
selskaper? 
Tilstedeværelse, eierskap og 
lidenskap   

Dine viktigste prosjekter siste året? 
Alt starter med gode råvarer, og 
mitt siste prosjekt har vært å øke 
kvaliteten fra leverandører.

Hvem inspirerer deg? 
Uten moren min ville jeg nok aldri 
hatt lidenskapen for mat.

Hva er relevant kunnskap for 
fremtiden? 
Teknologi, økonomi og bærekraft 

Hva gjør vi unikt godt i Norge? 
Vi er i verdenstoppen av å formidle 
tradisjoner og matkultur 

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid? 
Viktigheten rundt samtaler med 
mennesker og samlingen rundt 
middagsbordet har blitt viktigere 
enn noen gang.

Dine beste ledelses-tips? 
Gi dine ansatte muligheten til å 
gjøre feil, det er nemlig da de lærer.

Bruker du bærekraft som 
vekstmotor? 
Vi har bærekraft med oss i alle 
trekk vi gjør. Blant annet er vi med 
på et prosjekt kalt Kutt matsvinn 
2020 hvor vi har som mål å kutte 
matsvinnet med 20%.

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
Ta de utfordringene som kommer 
på strak arm, de vil styrke deg i 
fremtiden.
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Hvilken partner bruker Sundvolden 
Hotell for å fronte lokal mat?
a) Gilde
b) Bama
c) Prior

Bama Kutte matsvinn med 20% De bruker tiden til å prøve og feile for å 
komme opp med nye retter

Hva går Kutt Matsvinn prosjektet (2020) 
ut på?
a) Kutte matsvinn med 20%
b) Kutte matsvinn med 2%
c) Kutte matsvinn med 10%

Hva bruker de “koronatiden” til på 
kjøkkenet på Sundvolden Hotell?
a) Tiden blir brukt til mer administrative
ting enn å stå på kjøkkenet
b) De bruker tiden til å prøve og feile for
å komme opp med nye retter
c) De spesialiserer seg på de rettene de
har fast på menyen og gir ekstra god
kundeservice til de gjestene som er der

HOSPITALITY med Fredrik Røine, Sundvolden Hotel

Scann og besøk bedriften
https://sundvolden.no/

HOSPITALITY
FREDRIK RØINE
KJØKKENSJEF
SUNDVOLDEN HOTEL

Podkast  #0824



Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

28

Tema Perspektiv

Frykt og andre følelser; 
vår drivkraft
I denne episoden av #LØRN snakke Silvija med Joar Skjevdal 
som er managing partner og psykolog i Lidmi Consultin. Min 
virksomhet selger først og fremst utviklingstjenester til ledere 
og ledergrupper. Lidmi Consultin jobber bak fasadene til folk, 
de ønsker å skape et språk på driverne som ligger under 
ordvekslingene. I samtalen med Silvija snakker de om hvor viktig 
det er å tenke igjennom de psykologiske sidene av det å være en 
ansatt under en pandemi eller en annen stor krise samt hvordan 
vi kan angripe denne krisen som arbeidstakere og hvordan vi kan 
gjøre noe konstruktivt ut av den frykten vi alle nå kjenner på.

Om bedriften
Lidmi selger først og fremst utviklingstjenester til ledere og 
ledergrupper. Målet deres er å utvikle ledere som forstår folk og 
forretning.

Refleksjon
Hvordan kan vi snu frykt ved nedgangstider til en energisk 
motivator? 

Tema:  HOSPITALITY 

Gjest:    Joar Skjevdal 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: SUNDOVLLEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Hvordan håndtere en krise
• Hvordan vi kan snu frykten vår til en 

motivator
• Hva kan vi gjøre for å kanalisere 

energien vår riktig
• Emosjonell kompetanse 

Anbefalt lesing: 

• «Kjærlighetens bøddel» og «Dobbeltdykk 
i sjeledypet» av Irvin Yalom

• «Markens grøde» av Knut Hamsun
 

HOSPITALITY med Joar Skjevdal, Lidmi Consultin 
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 Som formell leder, 
ikke stå i veien for de 

gode ledelsesprosessene 
som utspiller seg når 
folkene dine møtes 
på arbeidsplassen, 

men legg merke til de 
mindre hensiktsmessige 

ledelsesprosessene og 
intervener så godt du kan 

for å påvirke dem.
- Joar Skjevdal
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Jeg er en ganske intenst 
tilstedeværende person som brukte 
10-15 av mine mest produktive og 
energetiske år (30-45) på å studere 
og utforske hvordan KROPP og SINN 
henger sammen og er èn. 

Hva er relevant kunnskap for 
fremtiden? 
Kunnskap om- og ferdigheter 
knyttet til hvordan vi lærer av og 
med hverandre; hvordan vi utvikler 
ny kunnskap sammen, kunnskap du 
og jeg ikke hadde da vi møttes.

Hva gjør vi unikt godt i Norge? 
Tror vi er bra på punktet over, 
sammenliknet med land hvor 
autoritetsfrykten er enda større 
enn i Norge.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid? 
Tror vi er blitt flinkere til å skille 
mellom: Hva trenger vi kropp-
kropp kontakt for å få til, og hva 
kan vi løse/avklare enklere og mer 
tidseffektivt ved bare å møtes over 
video.

Dine beste ledelses-tips? 
Ikke tro at ledelse er noe som er i 
deg, ledelse er et uformelt fenomen 
som følger med at folk møtes. Ikke 
gi deg!

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
Ikke gi deg før du har gitt alt. Da er 
det bra nok uansett.

HOSPITALITY med Joar Skjevdal, Lidmi Consultin
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Hva selger organisasjonen Joar Skjevdal 
er leder for?
a) Utviklingstjenester til ledere og
ledergrupper
b) Parterapi
c) Kurs for gründere som ønsker å gå
globalt

Utviklingstjenester til ledere og 
ledergrupper

Samtaler, å bli hørt, sett og forstått Skråsikkerhet

Hvis en har endt i en tilstand hvor en 
opplever motløshet på jobb, hva kan 
hjelpe da?
a) Samtaler, å bli hørt, sett og forstått
b) Å tie og holde det for seg selv til
spenningstilstanden går over av seg selv
c) Å være opptatt hver dag så en ikke får
tid til å føle

I et samarbeid, hvilken atferd er minst 
produktiv?
a) Humor
b) Nysgjerrighet
c) Skråsikkerhet

HOSPITALITY med Joar Skjevdal, Lidmi Consultin

Scann og besøk bedriften
http://www.lidmi.no/
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Tema Perspektiv

Samvirke mellom private 
og offentlige aktører
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med kommuneoverlege 
i Ringeriket kommune, Karin Møller. De snakker om at det å tåle 
usikkerhet over lang tid er vanskelig og spesielt når fokuset ofte 
er på måloppnåelse og budsjett. Balansen mellom nødvendig 
smittevern og bærekraft i samfunnet blir viktig og vanskelig. 
For kommuner er det viktig å ha evne til rask omstillingsevne 
og håndtere en fleksibel og rask logistikk. Vi må ha en fleksibel 
logistikk som er preget av likhet, nærhet, ansvar og samvirke. 

Om bedriften
Ringerike er en norsk kommune som ligger i tidligere Buskerud 
fylke i Viken fylke. Dens administrasjonssenter er Hønefoss. 
Kommunen grenser i nord til Sør-Aurdal og Søndre Land, i øst til 
Gran, Jevnaker, Lunner og Oslo, i sør til Bærum og Hole, og i vest 
til Modum, Krødsherad og Flå.

Refleksjon
Hvilke tiltak kan en iverksette for å bedre smittevernet i 
hotellbransjen? Gi konkrete eksempler.  

Tema:  HOSPITALITY 

Gjest:    Karin Møller 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: SUNDOVLLEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Balansen mellom sentral og lokale 
myndigheter, roller og ansvar

• Nødvendig smittevern og omdømme
• Hva er god informasjon og hvordan 

tilrettelegge god kommunikasjon 

Anbefalt lesing: 

• I beredskapsarbeid er Talebs «The Black 
Swan» en viktig bok. 

 

HOSPITALITY med Karin Møller, Ringeriket kommune 
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 Veien til planen er 
viktigere enn planen.

- Karin Møller
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Hvem er du, personlig og faglig?   
Jeg er 55 år, har alltid hatt et aktivt 
yrkes og familieliv med mange jern 
i ilden. Nysgjerrighet er en driver, 
risiko et stadig begrep som gir 
anledning til fundering og likeverdig 
samvær et nødvendig premiss.

Hvilke interessante nye dilemmaer 
oppstår i ditt innovasjonsfelt? 
1. Balansen mellom sentral og 
lokale myndigheter, roller og ansvar 
2. Nødvendig smittevern og 
omdømme/historiefortellingen 
3. Hva er god informasjon 
og hvordan tilrettelegge god 
kommunikasjon

Dine beste tips til andre lignende 
selskaper?  
Retter seg mot kommuner og 
beredskap. Vær nysgjerrig, bygg 
på og lær av lokale erfaringer, vær 
modig og tenk nytt.  
 
Dine viktigste prosjekter siste året? 
Covid.19 og Hendelsesbasert 
analyse/erfaringslæring

Hvem inspirerer deg?  
Alle de som bidrar til at jeg må 
tenke meg om en ekstra gang.

Hva er relevant kunnskap for 
fremtiden? 
Hendelser skjer lokalt. Lokal 
kjennskap til geografi og folk 
er sentrale nøkler for å lykkes i 
beredskapsarbeid. Ha lav terskel 
for å lære av erfaringene etter 
hendelser – fra de som håndterte 
det.

Dine beste ledelses-tips?   
Tro på at de du jobber sammen 
med kan og vil gjøre en god jobb. 
Vær tydelig på dine forventninger. 
Vær synlig. Tenk utenfor boksen. 
Husk å drikk en kaffekopp.

Et yndlingssitat eller livsmotto?  
«Det kan gå bra».   
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Hvorfor mener Karin Møller at en ikke 
skal ha en kommunal beredskapsplan 
uten et konferansehotell?
a) Fordi et hotell er en avlastningsressurs
b) Fordi et hotell er en avlastningsressurs
c) Fordi et hotell er en innsatsressurs

Fordi et hotell er en innsatsressurs Nærhet, likhet, ansvarsprinsippet og 
samvirkeprinsippet

Covid-19 smittes ved dråpesmitte, som 
hosting, nysing og spytting

Hva er de fire grunnsteinene i 
beredskapsprinsippene?
a) Samvirkeprinsippet, lokalkjennskap,
livslang læring og samarbeid
b) Nærhet, likhet, ansvarsprinsippet og
samvirkeprinsippet
c) Lokalkjennskap, likhet, livslang læring
og samvirkeprinsippet

Hva er grunnlaget for å holde avstand 
under Covid-pandemien?
a) At man lettere skal kunne spore
smitten
b) Covid-19 smittes ved dråpesmitte,
som hosting, nysing og spytting
c) At Covid-19 er en diffus sykdom, men
at isolasjon av hele befolkningen er for
kostbart til en får en vaksine.

HOSPITALITY med Karin Møller, Ringeriket kommune

Scann og besøk bedriften
https://www.ringerike.kommune.no/

HOSPITALITY
KARIN MØLLER
KOMMUNEOVERLEGE
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Tema Perspektiv

Kulturarv inn i den 
digitale verden
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende 
direktør for De Historiske Hotel & Spisesteder, Nils Henrik Geitle. 
De historiske er en samarbeidsplattform som inkluderer de fleste 
eldre historiske hotellene i Norge. På denne plattformen forsøker 
de å samle kunnskap, erfaringer og inspirasjon for å holde på med 
den ekstremt krevende oppgaven de har, nettopp det å drifte de 
flotte, men krevende bygningene de historiske hotellene rundt om 
i landet er, på en kommersiell bærekraftig måte.

Om bedriften
De Historiske Hotel og Spisesteder er en medlemskapsbasert 
næringslivsorganisasjon der hoteller og restauranter med 
bygninger av verneverdig betydning er samlet. Et medlemskap 
er regnet som et kvalitetsstempel for bedriften, men setter 
samtidig krav og forventninger til kvalitet, arkitektur og bevaring 
av historiske verdier. Organisasjonen er internasjonalt forankret 
gjennom Historic Hotels of Europe og Historic Hotels of America, 
som er støttet av National Trust for Historic Preservation.

Refleksjon
Hva er "Slow Travels" og hva tror du er grunnen for at dette er blitt 
så populært?

Tema:  HOSPITALITY 

Gjest:    Nils Henrik Geitle 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: SUNDOVLLEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Plattform for innovasjon mellom de 
historiske

• Å bygge stolthet
• Plattformer
• Servicenæringen 
• Teknologi for modernisering av det 

tradisjonelle

Anbefalt lesing: 

• «Narvik 1940» av Alf R. Jacobsen.
• Hvordan noen ledere går foran og snur en 

håpløs situasjon til å slå Hitlers styrker 
og påføre Tyskland sitt første nederlag i 
2. verdenskrig.

 HOSPITALITY med Nils Henrik Geitle, De historiske 

HOSPITALITY
NILS HENRIK GEITLE
ADMINISTRERENDE 
DIREKTØR
DE HISTORISKE

PODKAST #841 KULTURARV INN I DEN DIGITALE VERDEN. NILS HENRIK GEITLE, DE HISTORISKE
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HOSPITALITY med Nils Henrik Geitle, De historiske

 Vær tydelig på 
mulighetene – tenk 

utvikling og kommuniser 
tydelig til de rundt deg.

- Nils Henrik Geitle
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Hvem er du, personlig og faglig? 
En person som liker å skape 
utvikling – mye energi. Leder for De 
Historiske – noe av det beste Norge 
kan by på! 
 
Hva selger din organisasjon, og 
hvorfor kjøper folk fra dere? 
Vi selger service opplevelser der 
våre historiske steder er ramme for 
gjestene.

Hva motiverer nettopp deg ved 
dette oppdraget? 
Har jobbet 15 år med dette og det 
er perfekt å kunne jobbe med 
å skape gode opplevelser med 
kvalitet for folk.

Hvilke interessante nye dilemmaer 
oppstår i ditt innovasjonsfelt? 
Kombinasjonen av å ta vare på 
historien, men samtidig være 
relevant og aktuell for dagens 
gjester. Digital teknologi er viktig 
her.

Dine beste tips til andre lignende 
selskaper? 
Tenk muligheter – ikke 
begrensninger.

Dine viktigste prosjekter siste året? 
Vi har skapt en god del nye 
spennende opplevelser for våre 
gjester – men «Sider-Safari i 
Hardanger» er nok den alle råeste.

Hvem inspirerer deg? 
Historien vår – samt alle våre 
medlemmer i De Historiske.

Hva er relevant kunnskap for 
fremtiden? 
Å kunne se de store 
sammenhengene mellom fortid 
og nåtid – se de store linjene hvor 
verden går.

Hva gjør vi unikt godt i Norge? 
Fortrinnsvis godt digitalt 
kompetansenivå – det burde vi 
utnytte bedre i grunder-industrien.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid? 
Vær beredt og ha alltid en plan B 
eller plan C.

Dine beste ledelses-tips? 
Vær tydelig på mulighetene – tenk 
utvikling og kommuniser tydelig til 
de rundt deg.

Bruker du bærekraft som 
vekstmotor? 
Ja, vi jobber i det daglige med å 
redusere matsvinn, bruke lokale 
produsenter, spare energi og 
vedlikeholde gamle bygg. Dette er 
bærekraft i praksis på våre steder i 
De Historiske.

Et yndlingssitat eller livsmotto?   
Det er i dag det skjer!

HOSPITALITY med Nils Henrik Geitle, De historiske

Podkast  #0841



KURS SPØRSMÅL

RIKTIG SVAR

39

Hvordan tiltrekker De Historiske Hotell 
seg så mange gjester?
a) Ved å bruke store deler av
markedsføringsbudsjettet på å reklamere
på utenlandske nettsider
b) Ved at de er aktive, opptatt av
opplevelsen og kombinerer hotell med
aktiviteter på destinasjonen så gjestene
blir lenger
c) De har billigere rom enn andre hotell i
samme klasse

Ved at de er aktive, opptatt av 
opplevelsen og kombinerer hotell med 
aktiviteter på destinasjonen så gjestene 
blir lenger

Ved at de tar selfies og legger ut ting om 
hotellet på internett og derav gir hotellet 
gratis markedsføring

80000

Hva mener Nils Henrik med at deres 
hotellgjester er ambassadører for 
potensielle nye gjester?
a) Ved at de tar selfies og legger ut ting
om hotellet på internett og derav gir
hotellet gratis markedsføring
b) Ved at de gir tilbakemeldinger på
booking.com
c) Ved at de forteller om hotellene til
venner og bekjente

Hvor mange bilder og poster ble De 
Historiske Hotell tagget i på Instagram i 
2019?
a) 3000
b) 25310
c) 80000

HOSPITALITY med Nils Henrik Geitle, De historiske

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

HOSPITALITY
NILS HENRIK GEITLE
ADMINISTRERENDE 
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Tema Perspektiv

Hotellmarkedet i endring
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Peter Widerstrøm 
som er hotell rådgiver i Wiederstrøm Hotel Consulting. Her 
hjelper de hoteller i norge se trender i hotellbransjen. De bistår 
mye nå hotellsjefer rundt om i landet å forstå hvordan de kan 
posisjonere seg for å komme seg ut av Covid situasjonen og 
fremdeles være levedyktig. De snakker om hvor viktig det blir 
å forstå helheten innen hotelldrift, for hotellbransjen er endret 
under Covid pandemien. Det gjelder å omstille seg å bruke disse 
endringene til sin fordel slik at tiden resulterer i gode konstruktive 
innovasjonsprosjekter, som gir nye muligheter til bærekraftig 
videre drift. 

Om bedriften
Wiederstrøm Hotel Consulting består av Peter Wiederstrøm 
og Tore Rodahl. Peter Wiederstrøm er utdannet siviløkonom 
fra NHH og er daglig leder for Wiederstrøm Hotel Consulting 
og samarbeidspartner til Benchmarking Alliance, og med det 
blant annet ansvarlig for markedsføring, salg og distribusjon av 
benchmarkingsystemer for hotell- og restaurantnæringen. Tore 
Rodahl har en bachelor fra Hotel Institute Montreux i Sveits og 
mastergrad fra Cornell University i New York og Hotellhøgskolen 
i Stavanger og jobbet konsulentselskapet Horwath HTL i Oslo og 
London før samarbeidet mellom HOTELINTEL og Wiederstrøm 
Hotel Consulting startet i februar 2019. Sammen bistår de 
hotellbransjen med rådgivning innen hotelldrift, ledelse og 
strategi.

Refleksjon
Hvorfor kan det være lurt med hybride konferanser? 

Tema:  HOSPITALITY 

Gjest:    Peter Wiederstrøm 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: SUNDOVLLEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Se trender i bransjen 
• Muligheter for hotellbransjen under 

Covid
• Hybrid arrangementer 
• Turisme i Norge

Anbefalt lesing: 

• Boken til Edvard Hoems - kvartett
 

HOSPITALITY med Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting 

HOSPITALITY
PETER WIEDERSTRØM
HOTELL RÅDGIVER
WIEDERSTRØM HOTEL 
CONSULTING
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HOSPITALITY med Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting

 Det er superviktig 
og spennende å forsøke å 

grave litt i hva Sundvolden 
skal leve av i fremtiden.

- Peter Wiederstrøm



Intervju
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Hva selger din organisasjon, og 
hvorfor kjøper folk fra dere?  
Vi selger rådgivningstjenester 
innen hotell. Det kan være innen 
hotelldrift, hotell eiendom eller 
analyse/statistikk. Kundene kjøper 
av oss fordi vi er "tett på bransjen", 
har solid kunnskap og har ferske 
data.

Hva motiverer nettopp deg ved 
dette oppdraget?  
Det er superviktig og spennende 
å forsøke å grave litt i hva 
Sundvolden skal leve av i fremtiden.

Hvem inspirerer deg?  
Hotelleiere/-drivere som satser alt.  
Generelt: Folk som gjør noe godt 
for andre.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid?  
Livet er skjørt. Nytenkning.

Dine beste ledelses-tips?  
Kanskje å sette seg skikkelig inn i 
arbeidet som foregår "på gulvet". 
Lytte og våre åpen for innspill, men 
også være bestemt. Smile, le og by 
på seg selv.

Bruker du bærekraft som 
vekstmotor?  
Sannsynligvis alt for lite. Men 
kanskje covid-19 endrer meg, slik 
sett

Et yndlingssitat eller livsmotto?  
Har du hodet over vann, ser du bare 
toppen av isfjellet.

HOSPITALITY med Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting
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En spørreundersøkelse om reiseativitet 
for Covid-perioden avslører hvor mange 
prosent aktivitet som foreligger nå. Hva 
er prosenten?
a) Reiseaktiviteten og hotellbestillinger
ligger i dag på 20% av normalt nivå
b) Reiseaktiviteten og hotellbestillinger
ligger i dag på 30 % av normalt nivå
c) Reiseaktiviteten og hotellbestillinger
ligger i dag på 50 % av normalt nivå

Reiseaktiviteten og hotellbestillinger 
ligger i dag på 20% av normalt nivå

Firmaarrangementer og konferanser Å skille seg ut, ha god personlig service, 
lokal mat og aktiviteter knyttet til 
destinasjonen

Hva er hovedsegmentet til Sundvolden 
Hotel?
a) Utenlandske turister
b) Firmaarrangementer og konferanser
c) Barnefamilier

Hva er Sundvolden Hotel sin strategi?
a) Å skille seg ut, ha god personlig
service, lokal mat og aktiviteter knyttet
til destinasjonen
b) Å bruke Instagram for markedsføring
c) Å lage hybride konferanser og bli best
på firmaarrangementer

HOSPITALITY med Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel 
Consulting

Scann og besøk bedriften
https://www.wiederstrom.com/
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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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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 
 
 
 

LØRNSOC med Dag Arthur Aasbø Podkast # 0512

lorn.tech
lorn.unversity


