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Tema Perspektiv

Å oversette politikk til 
folket
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med kommentator for 
TV 2 Nyhetene, Aslak Eriksrud. Som kommentator er Aslak opptatt 
av å vise frem alle sider av en sak, og ikke nødvendigvis fokusere 
på å skape sensasjon. Det siste året har han blant annet jobbet 
med å dekke både koronakrisen, den nye bioteknologiloven, 
samt FrPs exit fra regjeringen. I episoden forklarer Aslak hvordan 
man formidler slik at vi lettere kan forstå politiske prosesser og 
samtidig bli engasjert, om en kommentator egentlig kan være helt 
politisk nøytral, om tillit til journalister under politiske valg, samt 
om siste nytt innen digitalisering av mediebransjen.

Om bedriften
TV 2 er et av Norges ledende nettsted for nyheter, sport, 
underholdning, vær, tv-guide og video. TV 2 har hovedkontor på 
Media City Bergen med alle redaksjoner i tillegg til administrasjon. 
Nyhetsprogrammet TV 2 Nyhetene har gått på TV 2 siden 1992, 
samme dag som kanalen startet opp.

Refleksjon
Avisa har blitt digitalisert og vi er ikke villige til å betale like mye 
som før for innholdet. En avis kjøpte man gjerne årsabonnement 
på, men å betale 2 kr dagen for et nettabonnement er for mange 
tydeligvis uaktuelt. Musikkbransjen overlever på nett, der CD’er 
har blitt streams. Hva er det en nettavis mangler for at samme 
engasjement skal skje der?

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Aslak Eriksrud 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Kommentator

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Digital journalistikk  
• Politisk kommentator  
• Norges unike posisjon og muligheter  
• De nye jobbene  
• Regulering som driver innovasjon  
• Livslanglæring 

Anbefalt lesing: 

• «Leksikon om lys og mørke» av Simon 
Stranger. 

• Et engasjerende og viktig og medrivende 
dokument fra 2. verdenskrig, om 
jødeutryddelsen generelt og om Henry 
Rinnans 

• trygt anbefale Wiener-triologien til    
Ingar Johnsrud.

 

POLITICS med Aslak Eriksrud, TV2 Nyhetene 

POLITICS
ASLAK ERIKSRUD
POLITISK KOMMENTATOR
TV2 NYHETENE
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POLITICS med Aslak Eriksrud, TV2 Nyhetene

 Journalistikk dreier 
seg om å vise alle sider av 
en sak. Det er et håndverk. 

Den beste saken vinner 
alltid, uansett hvilken 

politisk farge som kommer 
best ut.

- Aslak Eriksrud



Intervju
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Hvem er du, personlig og faglig?
47 år gammel trebarnsfar. Oppvokst 
i Trondheim. Jeg er hundre prosent 
journalist. Vi har alle en bakgrunn 
og personlige meninger, men 
journalistikk dreier seg om å vise 
alle sider av en sak.

Hva er dine lidenskaper og hvordan 
gjenspeiler de seg i jobben du gjør?
Jeg elsker å formidle.

Tenker du folk flest har stor tillit til 
journalisten/media under politiske 
valg?
Ja, i det store og det hele opplever 
jeg at folk har tillit til uavhengige og 
redaktørstyrte medier.

Må man mene mer ekstremt for 
å bli sett og hørt nå - enn når vi 
kun hadde papiraviser og de hadde 
enerett på spalteplass?
Sensasjon er et viktig 
nyhetskriterium. Men ikke for min 
egen del. Jeg tilhører etablert 
plattform med en avklart rolle.

Hva/hvem er dine kilder til 
inspirasjon?
Jentene og gutta på TV 2-sporten. 
Makan til formidlingsglede skal du 
lete lenge etter.

Hvordan endrer teknologien måten 
å drive journalistikk på?
Den dagsorden-jagende 
journalistikken (være først ute med 
det som skjer løpende) er blitt 
mer fremtredende, i motsetning 
til den dagsorden-settende 
(gravejournalistikken).

Eksempler på digital endring i 
egen arbeidshverdag?
Ti år siden smarttelefonen. Leverer 
på ulike plattformer, innhenter 
informasjon på ulike plattformer.

Hvorfor ser vi behov for 
politiske kommentatorer?
Vi trenger noen til å oversette 
og forklare kompliserte politiske 
prosesser, maktspill og ikke minst 
forklare hva politikerne egentlig 
mener/sier, og hvorfor.

Hvor går linjen mellom 
personlig og faglige meninger?
Jeg toner ned mine personlige 
meninger. Men jeg mener gjerne 
noe om det politiske håndverket, 
om tonen i debatten osv., og så 
analyserer jeg mye, «oversetter».

Hvordan forbereder man en 
politisk analyse?
Alltid prøve å se den andre siden..

Hva synes du er de mest 
interessante dilemmaer i politisk/
samfunns-journalistikk?
Balansen mellom løpende 
nyhetsdekning og graving.

Dine 3 viktigste prosjekter 
siste året?
- Koronakrisen - Biotek-loven - 
Frps exit fra regjeringen

Nevn 3 personer inspirerer deg, 
nasjonalt eller globalt?
Lar meg inspirere av gode 
formidlere, enten de er 
idrettsutøvere, forfattere, 
romforskere eller journalister.

Hva tror du er relevant 
kunnskap for fremtiden?
I tillegg til helse- og 
omsorgsyrkene, kunnskap som 

bidrar til teknologi som reduserer 
klimakrisen, fattigdomskrisen og 
dermed flyktningkrisen.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid-19?
Vi må ha et godt og nært forhold 
til naboene våre og våre viktigste 
handelspartnere, samtidig som vi 
må ha en grunnberedskap i bunn.

Ditt livsmotto?
Pust med magen. Ting er ikke alltid 
slik de umiddelbart fremstår.

POLITICS med Aslak Eriksrud, TV2 Nyhetene
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KURS SPØRSMÅL

RIKTIG SVAR

7

Har journalistikk endret seg i takt med 
den teknologiske utviklingen?
a) Nei, journalistikk handler fortsatt om å
finne historier og prate med mennesker,
helst face to face
b) Ja, den dagen gode avisartikler ble
byttet mot et clickbait-innlegg på nett
forandret journalistikken seg for alltid på
en negativ måte
c) Ja, før var det bare et visst antall
mennesker som kjøpte og leste avisen og
et visst antall journalister og saker som
kom frem i media. Grunnet nettartikler
kan nå flere engasjere seg og flere får sin
saker på trykk, noe som er positivt for en
journalist

Nei, journalistikk handler fortsatt om å 
finne historier og prate med mennesker, 
helst face to face

Med dagens teknologi ser man ikke bare 
seertall og klikk, men også leselengde, 
noe som viser at folk er opptatt av 
kvalitet

Gjengi budskapet på en seriøs og korrekt 
måte uten fiksering

Hvordan kan en journalist bli motivert 
til å skrive grundigere saker med mer 
lengde og dybde?
a) Med dagens teknologi ser man
ikke bare seertall og klikk, men også
leselengde, noe som viser at folk er
opptatt av kvalitet
b) Om en journalist lager en sak på 5 min
og en har skrevet en sak som han har
brukt flere dager på, så er det uansett
den med mest klikk som vinner, uansett
lengde på sak, derfor er det lite som kan
motivere til slike saker
c) Avisen og nettavisen bestemmer hvilke
saker som de vil ha på forsiden, det er 
de som må motivere ved å legge godt 
gjennomførte saker fremst og gi større 
honorar ved klikk til disse sakene

Hva er tv’ens rolle når det kommer til å 
informere om politikk til enkeltindivider?
a) Gjengi budskapet på en seriøs og
korrekt måte uten fiksering
b) Formidle og forenkle kompliserte
budskap og gjøre det mer spennende for
seerene
c) Vi spiser med øynene, så det å
ha saker på TV gjør politikken mer
spennende, uavhengig av andre
innvirkninger på saken

POLITICS med Aslak Eriksrud, TV2 Nyhetene

POLITICS
ASLAK ERIKSRUD
POLITISK 
KOMMENTATOR
TV2 NYHETENE
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Tema Perspektiv

Digitalt demokrati
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med redaktør 
for publisering og visuell journalistikk i Dagens Næringsliv, 
Ingeborg Volan. Ingeborg leder i tillegg teknologiutvalget i Norsk 
Redaktørforening, og er styremedlem i Worlds Editor Forum. Hun 
snakker om den teknologiske utviklingen av mediebransjen, og 
potensiale for journalistikken. Det finnes store muligheter i bruk 
av både data og kunstig intelligens.  

Om bedriften
Dagens Næringsliv (forkortet DN) er en norsk dagsavis og den 
tredje største avis i Norge, målt i opplagstall. Avisen ble etablert 
i 1889 som avis for sjøfartsnæringen, og utkom tidligere, fram til 
1987, under navnet Norges Handels og Sjøfartstidende, populært 
kalt «Sjøfarten». DN fokuserer på nyheter innen økonomi, politikk, 
nærings- og samfunnsliv.

Refleksjon
 Hvilke reguleringer som beskytter personvernet synes du er 
“undøvendige”?  

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Ingeborg Volan 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Kommentator

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs  
De nye jobbene  
Digitalisering i journalistikk  
Algoritmestyring

Anbefalt lesing: 

• «Jobs to be done» og «The Innovators’ 
Dilemma» av Clayton Christensen har jeg 
gitt i gave til veldig mange.

 

POLITICS med Ingeborg Volan, Dagens Næringsliv 

POLITICS
INGEBORG VOLAN
PUBLISERINGSREDAKTØR
DAGENS NÆRINGSLIV

PODKAST #757 DIGITALT DEMOKRATI. INGEBORG VOLAN, DAGENS NÆRINGSLIV

Podkast  #0757
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POLITICS med Ingeborg Volan, Dagens Næringsliv

 På flere 
områder kan teknologi 
automatisere de mer 

kjedelige prosessene, og 
bidrar til at journalistene 
kan få bruke kreativiteten 
sin. Jeg er imponert over 

innovasjonsevnen til store 
deler a mediebransjen, de 

siste månedene
- Ingeborg Volan



Intervju
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Hvem er du, personlig og faglig?    
Journalist, redaktør og 
teknologientusiast som virkelig 
mener at kritisk journalistikk er 
en forutsetning for et fungerende 
demokrati – og at teknologi har 
potensial til å løfte journalistikken 
til foreløpig ukjente høyder.   
 
Hva gjør din organisasjon, og 
hvorfor trigger dette deg?   
Dagens Næringsliv tar samfunnet 
og næringslivet på alvor med 
intelligent og kritisk journalistikk 
om og for menneskene som jobber 
der, både på jobb og privat. Det 
trigger meg på grunn av svaret 
på forrige spørsmål – særlig fordi 
næringslivet som samfunnssektor 
er så viktig for hele det norske 
samfunnet.  
 
Hva bidrar du med på en unik 
måte, hva kan vi lære fra deg? Jeg 
kan mer enn de fleste om magien 
som skjer i skjæringspunktet 
mellom journalistikk, data og 
produktutvikling, og potensialet i 
mediebransjen i en digital verden. 
Har erfaring med å drive digital 
endring i ganske tradisjonelle 
bedrifter. Kan også mye om digitale 
forretningsmodeller for journalistikk 

og hvorfor det f.eks. er vanskelig å 
få til en lønnsom Spotify-modell for 
journalistikk.  
 
Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?    
To viktige faktorer: Hvordan 
fortsetter vi som mennesker å lære 
hele livet, og hvordan utvikler vi 
organisasjoner som lærer raskt og 
smart.  
 
Noen interessante nye dilemmaer?    
Skjæringspunktet mellom store 
datamengder, politikk og etikk 
fascinerer meg – det er mye 
vi kan gjøre i fremtiden som det er 
viktig at vi har politiske og etiske 
diskusjoner om nå for å være sikre 
på om vi bør gjøre dem.  
 
Hvem inspirerer deg?   
Den amerikanske teknologi-
journalisten Kara Swisher og 
Microsoft-sjef Satya Nadella.  
 
Ditt viktigste prosjekt det siste 
året? Bygge en DN-organisasjon og 
-avdeling som lar det digitale lede 
vei samtidig som vi ivaretar den 
gode, gamle papiravisen for de som 
liker den på en bra måte. Sikre at vi 
utnytter potensialet i kode og store 
datamengder til å lage nyskapende 
journalistikk.  

Tips til innovasjon i politikk?  
Revisjon av Offentlighetsloven for 
å sikre fremtidig rett til innsyn i og 
tilgang til offentlige datamengder 
på enkel måte. I dag kan det være 
svært vanskelig for journalister å få 
data overlevert i et hensiktsmessig 
format for videre bearbeiding.  
 
Beste overraskelse fra Covid-19?   
At det er mulig å lage papiravis 
med folk på hjemmekontor. Jeg 
er stor teknologioptimist, men 
akkurat dét hadde jeg ikke trodd 
var mulig i februar.  
 
Kan bærekrafts brukes som 
vekstmotor?   
Ja, ikke minst for å lage interne 
kulturer med en sterk motivasjon 
for positiv utvikling.  
 

Ditt livsmotto?   
Jeg lever etter Pippi Langstrømpe-
metoden: «Det har jeg ikke prøvd 
før, så det går helt sikkert bra.»  

POLITICS med Ingeborg Volan, Dagens Næringsliv

Podkast  #0757
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Å motivere sine ansatte gjennom 
digitale møter
a) Å tilføre seg mer kunnskap via
digitale møter med andre bedrifter og
forkningsparker
b) Å lage papiravis hvor de ansatte jobbet
fra hjemmekontor
c) Å lage papiravis hvor de ansatte jobbet
fra hjemmekontor

Å lage papiravis hvor de ansatte jobbet 
fra hjemmekontor

Stille kritiske spørsmål til maktpersoner 
som bare gir enkle svar om virkeligheten

Hun mener det er en oppgave for 
politikerne

Hva kan være den viktigste oppgaven 
til en journalist i en tid hvor verden 
forandres raskere enn noen gang?
a) Være kildekritiske og opptatt av
korrekt informasjon
b) Stille kritiske spørsmål til
maktpersoner som bare gir enkle svar
om virkeligheten
c) Oppdatere saker digitalt slik at leseren
får korrekt informasjon

Ingeborg mener vi behøver en 
regulatorisk sandkasse rundt 
framtidssamfunnet i stedet for at det 
er stykkevis og delt, hvem skal i følge 
henne ta dette ansvaret?
a) Hun mener det er en oppgave for
politikerne
b) Hun mener ansvaret bør ligge hos
forbrukerne
c) Hun mener det er et ansvar hver
kommune må ta

POLITICS med Ingeborg Volan, Dagens Næringsliv

POLITICS
INGEBORG VOLAN
PUBLISERINGSREDAKTØR
DAGENS NÆRINGSLIV

Podkast  #0757
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Tema Perspektiv

Å være uenig med den 
store enigheten
I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med 
administrerende direktør og sjefsredaktør i Nettavisen, Gunnar 
Stavrum, om det norske mediebildet, innovativt innhold og 
hvordan Nettavisen skiller seg ut fra de andre mediekanalene. 
Gunnar, som har en mastergrad i statsvitenskap, hevder de liker 
å være uenig med den store enigheten, og der flere går i samme 
takt ønsker de å se på nye aspekter av det samme nyhetsbildet.  

Om bedriften
Nettavisen gir deg nyheter døgnet rundt hver eneste dag hele året 
med det siste fra økonomi, sport og livsstil. 

Refleksjon
Hvorfor prøver Nettavisen å være uenig med enigheten og prøver å 
belyse nye aspekter?  

Hva mener Gunnar Stavrum med at mediene kanskje heller er et 
speil av samfunnet? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Gunnar Stavrum 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Kommentator

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Mediebildet 
• Bærekrafts som vekstmotor 
• Data som nasjonal ressurs
• Algoritmestyring 
• Smarte samfunn 
• Ytringsfriheten

Anbefalt lesing: 

• Akkurat nå: Gul bok som en frittstående 
tematisk fortsettelse av Tante Ulrikkes 
vei. 

• Bør på pensum hos alle norske 
arbeidsgivere for å se en pool av nye 
ressurser.

 POLITICS med Gunnar Stavrum, Nettavisen 

POLITICS
GUNNAR STAVRUM
ADMINISTRERENDE 
DIREKTØR OG 
SJEFSREDAKTØR
NETTAVISEN

PODKAST #802 Å VÆRE UENIG MED DEN STORE ENIGHETEN. GUNNAR STAVRUM, NETTAVISEN

Podkast  #0802
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POLITICS med Gunnar Stavrum, Nettavisen

 Den store 
hemmeligheten vi ikke 

snakker så mye om er at 
de store mediehusene har 
statsstøtte, mens friheten 

vår (Nettavisen) er at ingen 
har gitt oss penger noen 
gang, og det tror jeg er 

sunt. De andre betales jo 
av de vi skal granske
- Gunnar Stavrum



Intervju
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Hvem er du, personlig og faglig?   
Personlig: Impulsiv, undersøkende 
og optimistisk. Faglig: Skeptisk til 
etablerte sannheter. 

Hva leverer din organisasjon, 
enklest forklart?  
Underholdning og informasjon til 
et publikum som blir inspirert til å 
kjøpe produkter fra annonsører. 

Hva bør jeg lære fra deg?  
En kritisk tilnærming til vante 
forestillinger.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?    
Samme som alltid: De mest 
tilpasningsdyktige overlever. 

Noen interessante nye dilemmaer?    
Har varslere alltid rett? Er det 
legitimt å begrense ytringsfriheten 
for andre selv om man blir krenket 
selv? Har vi lukket rommet for 
upassende humor? 

Hvem inspirerer deg?   
Alle som har guts til å finne på 
noe nytt, og som mistror vante 
forestillinger og etablerte 
sannheter.  

Ditt viktigste prosjekt det siste 
året?   
Konvertere lesere til abonnenter - 
vi har gått fra 0 til 23.000 på ett år. 
Interessant fordi det utfordrer det 
som var grunnlaget for Nettavisen. 

Tips til modernisering i din sektor?   
Fokusere på arbeidsverktøy 
som automatiserer mye av 
den journalistiske jobben. 
Robotjournalistikk, algoritmestyrt 
versjonifisering av forside og 
artikkeltilbud.

Har Norge noen unike muligheter?    
Kunnskap er billig i Norge, 
og kunnskap ganger frihet i 
organisasjoner er en enormt 
frigjørende kraft. Respekt for 
sektorer der vi er gode: Olje, 
offshore, havbruk, bank - for å 
nevne noe. Kanskje også suksess i 
emerging markets, og da tenker jeg 
spesifikt på Telenor. 

Beste overraskelse fra Covid-19?   
Vår enorme tilpasningsevne. 

Kan bærekrafts brukes som 
vekstmotor?   
Ja, men ikke hvis vi tror at vi enkelt 
vil finne noe som er like lønnsomt 
som å hente opp svart gull fra 
havbunnen. 

Ditt favorittuttrykk, i krevende 
tider?   
Du kommer ikke til topps med flat 
vei. Og: Det er ikke dette vi dør av. 

POLITICS med Gunnar Stavrum, Nettavisen

Podkast  #0802
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Hvilke velgergrupper øker i Norge, ifølge 
Gunnar Stavrum?
a) Mennesker i 60-årene og offentlig
ansatte
b) Mennesker i 20-årene og private
ansatte
c) Mennesker i 50-årene og selvstendig
næringsdrivende

Mennesker i 60-årene og offentlig ansatt Fordi partiene prøver å ikke provosere 
noen

Å formidle godt innhold med god 
dramaturgi

Hvorfor er partiprogrammene så like og 
vanskelige å skille fra hverandre, ifølge 
Gunnar Stavrum og Silvija Seres?
a) Fordi norsk politikk er svært unison
b) Fordi partiene prøver å ikke provosere
noen
c) …av de soFordi det er tradisjon for
å skrive partiprogrammene på denne
måtenm har stort potensiale og er sterke
psykisk

Hva er viktig for å få folk til å lese 
nettaviser, ifølge Gunnar Stavrum?
a) Å benytte seg av god dramaturgi og
spennende overskrifter
b) Å benytte seg av bilder og videoer
c) Å formidle godt innhold med god
dramaturgi

POLITICS med Gunnar Stavrum, Nettavisen

POLITICS
GUNNAR STAVRUM
ADMINISTRERENDE 
DIREKTØR OG 
SJEFSREDAKTØR
NETTAVISEN

Podkast  #0802
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Tema Perspektiv

Politisk landskap i 
endring
I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med 
politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam. Han beskriver 
seg som en nysgjerrig, politisk analytiker med public service-
saklighetsnorm i ryggmargen. Samtalen går inn på 
hvordan journalistikken skal klare å være så relevant som mulig, 
med godt innhold, og nær de problemstillingene som folk er 
opptatt av – samtidig som de nasjonale mediene må konkurrere 
på internasjonale premisser.  

Om bedriften
Norsk rikskringkasting AS (NRK) er et norsk statseid 
kringkastingsselskap som tilbyr medieinnhold på radio, TV, 
strømmetjeneste og internett. NRK bygger på prinsippene til en 
offentlig allmennkringkaster etter samme modell som BBC og er 
medlem av Den europeiske kringkastingsunion. NRK ble etablert 
i 1933 og er Norges største mediebedrift med 3600 årsverk av 
faste og midlertidige ansatte. I 2018 hadde selskapet en samlet 
inntekt på 6 milliarder kroner, hvorav det aller meste kom fra 
kringkastingsavgiften.

Refleksjon
Hva har endret seg innen politikken de siste 20-30 årene, ifølge 
Magnus Takvam? Gi noen eksempler.

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Magnus Takvam 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Kommentator

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Mediebildet 
• Bærekrafts som vekstmotor 
• Data som nasjonal ressurs
• Algoritmestyring 
• Smarte samfunn 
• Ytringsfriheten

Anbefalt lesing: 

• Jeg følger med på internasjonale medier 
for å få et annet blikk enn det norske

 

POLITICS med Magnus Takvam, NRK 

POLITICS
MAGNUS TAKVAM
POLITISK KOMMENTATOR
NRK
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POLITICS med Magnus Takvam, NRK

 Utfordringen for 
yngre journalister er at de 
må være altetende og all-
around, samtidig som de 
skal klare å beherske flere 
medieplattformer, og ulike 

sjangre. Jeg har stått på 
den politiske scenen i 35 

år, og det gjør at du klarer 
å bygge deg opp nettverk, 
metoder og får innsyn i 

ting
- Magnus Takvam



Intervju
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Hvem er du, personlig og faglig?   
Politisk analytiker med public 
service-saklighetsnorm i 
ryggmargen-nysgjerrig og 
antiautoritær. 

Hva leverer din organisasjon, 
enklest forklart?  
Norske og internasjonale nyheter, 
underholdning og sport på TV radio 
og nett.  

Hva bør jeg lære fra deg?  
Analytisk metode, nettverksbygging.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?   
Kjernekunnskap i økonomi/
miljø/klima /helse -som 
hard kunnskap-historie og 
menneskekunnskap(psykologi) 
som myk kunnskap-i sum evnen 
til å se helhet og sammenhenger 
"tverrfaglig". 

Noen interessante nye dilemmaer?   
Ny teknologi og spesialisering kan 
skape nye former for ulikhet og 
fremmedgjøring. Som ikke-teknolog 
er det uinteressant for meg å svare 
på ett og ett spørsmål. For meg er 
teknologien bare et verktøy for å 
oppnå ulike mål. I min bransje har 

det skjedd et paradigmeskifte  med 
en sterk  teknologisk/kommersiell  
driver --som står i fare for å 
føre samfunnsdebatten inn i et 
blindspor. Stikkord er sosiale 
medier-hurtighet/overflatiskhet 
og autensitet (tilstedeværelse der 
ting skjer) som går på bekostning 
av dybde og refleksjon. I stedet 
for fellesarenaer forsvinner man 
lett inn i ekkokamre uten korrektiv. 
Med barnebarn ser jeg den enorme 
fascinasjonen data har på unge 
gutter - kjempehard kamp for 
foreldre for å få til et "bærekraftig " 
regime med skjermtid osv. 

Hvem inspirerer deg?  
Barn og barnebarn og folk som 
kombinerer idealisme med 
kunnskap.    

Beste overraskelse fra Covid-19?   
Krisen har ikke påvirket min jobb 
nevneverdig utover det selvsagte 
at den har endret nyhetsfokus. Min 
jobb er et evig voksenuniversitet 
der jeg må sette meg inn i nye 
temaer etterhvert som de dukker 
opp, og der eksterne faktorer i 
politikk samfunnsdebatt styrer hva 
jeg til enhver jobber med 

Kan bærekrafts brukes som 
vekstmotor? 
Debatten om bærekraft i vid 
forstand er jeg interessert i, og er 
opptatt av retorikken rundt det 
"grønne skiftet"-alle er "grønne" alle 
snakker om ny "grønn teknologi"  
-men har egentlig ingen gode svar 
utover gode målsettinger. Jeg er 
også opptatt av å forstå bedre de 
store endringene vi ser i politikken 
i styrkeforhold mellom partiene-
fragmentering/polarisering. 

Ditt favorittuttrykk, i krevende 
tider? 
Det ordner seg.

POLITICS med Magnus Takvam, NRK
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Hva arbeider Magnus Takvams med? Og 
hvordan er hans arbeid annerledes enn 
en tradisjonell kommentator i en avis?
a) I NRK er Magnus Takvam en
kulturviter og ikke en meningsbærende
kommentator slik som en ofte ser
i aviser. I hans arbeid følger han
de politiske prosessene i Norge,
dekonstruere de og prøve å forklare
Norge hva det handler om og hvorfor
aktørene gjør som de gjør. Samt om det
er vellykket eller mislykket ut ifra deres
egne målsetninger.
c) I NRK er Magnus Takvam en
analytiker og ikke en meningsbærende
kommentator slik som en ofte ser
i aviser. I hans arbeid følger han
de politiske prosessene i Norge,
dekonstruere de og prøve å forklare
Norge hva det handler om og hvorfor
aktørene gjør som de gjør. Samt om det
er vellykket eller mislykket ut ifra deres
egne målsetninger.

I NRK er Magnus Takvam en analytiker og 
ikke en meningsbærende kommentator 
slik som en ofte ser i aviser. I hans 
arbeid følger han de politiske prosessene 
i Norge, dekonstruere de og prøve å 
forklare Norge hva det handler om og 
hvorfor aktørene gjør som de gjør. Samt 
om det er vellykket eller mislykket ut ifra 
deres egne målsetninger.

At de skal være altetende, all-around 
og kunne beherske ulike sjangere og 
medieformer

At det spiller en rolle hva du gjør som 
individ

Hva er utfordringer for yngre journalister 
i dag, ifølge Magnus Takvam?
a) At de skal være altetende, all-around
og kunne beherske ulike sjangere og
medieformer
b) At de skal ha så lang teoretisk
utdanning før de får prøvd seg praktisk i 
yrket
c) At de bare tilbys midlertidig stillinger
og har et usikkert arbeidsmarked

Hva mener Magnus Takvam er en 
bevisstgjøring under Korontatiden som 
en kan ha godt av å ha fått?
a) At en må bry seg mer om andre i
samfunnet
b) At det spiller en rolle hva du gjør som
individ
c) At du må ta vare på deg selv

POLITICS med Magnus Takvam, NRK

POLITICS
MAGNUS TAKVAM
POLITISK 
KOMMENTATOR
NRK
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Tema Perspektiv

Klimapolitikk på penn
I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med politisk 
redaktør i Dagbladet, Geir Ramnefjell. Geir er utdannet ved 
journalisthøgskolen i Oslo, med fag i historie og statsvitenskap 
på UiO. Han har spesialisert seg på klimapolitikk, og drives av å 
finne de beste svarene på en rettferdig og bærekraftig utvikling av 
samfunnet.  

Om bedriften
Dagbladet er en norsk dagsavis som utgis på bokmål, grunnlagt i 
1869. Avisens journalistiske kjerneområder er nyheter, sport, kultur 
og underholdning. Avisen har sterke tradisjoner innen feature og 
gravejournalistikk, og har høstet mange priser for sine avsløringer. 
Den er en av Norges største aviser og har 1,4 millioner daglige 
lesere på mobil, nett og papir. Dagbladet var i mange år kjent 
som den fremste, norske radikale kulturavis. Dagbladet var den 
første riksavisen i Norge som begynte på nett i 1995 og er i dag et 
multimedialt mediehus.

Refleksjon
Omstillingspolitikk: Hvorfor mener Silvija Seres at en må 
deinvestere fra olje og gass? Og hva mener hun med ordet 
«demand-drevet»?

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Geir Ramnefjell 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Kommentator

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Nye digitale dilemmaer 
• Data som nasjonal ressurs 
• Algoritme som styringsverktøy 
• Norges unike posisjon og muligheter 
• De nye jobbene

Anbefalt lesing: 

• Verden på vippepunktet av Dag Hessen er 
siste bok i rekken av de jeg vil anbefale. 

• NRK har en fersk serie ute nå, 
«Sju kontintenter, en klode», den er fin å 
se aleine eller sammen med barna.   

 

POLITICS med Geir Ramnefjell, Dagbladet 

POLITICS
GEIR RAMNEFJELL
POLITISK REDAKTØR
DAGBLADET
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POLITICS med Geir Ramnefjell, Dagbladet

 Etter min mening 
er politikerens oppgave 
nå å få det til å gå fort 
som overhodet praktisk 

mulig, det er forskningen 
tydelig på. Hvordan skal 
vi praktisk gjennomføre 
omstillingen så hurtig 
som mulig og hvor stor 

grad skal staten bidra for 
næringsutvikling? Spør 

han.
- Geir Ramnefjell
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Hvem er du, personlig og faglig?  
Journalist som drives av å finne 
ut beste svar på en rettferdig, 
bærekraftig og fornuftig utvikling av 
samfunnet.  

Hva leverer din organisasjon, 
enklest forklart?  
Journalistikk, samfunnsanalyser  

Hva er du best på? 
Jeg er politisk kommentator, og har 
spesialisert meg på klimapolitikk – 
håper jeg er god på det.  

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Utrolig mye! Grunnleggende: 
forståelse for forutsetningene 
for den liberale rettsstaten, 
naturvitenskapelig forskning for å 
forstå klimaendringer og forutse 
hvilke klimatilpasninger vi må gjøre, 
teknologi for å skape løsninger og 
arbeidsplasser. Kunst og kultur, for 
at vi ikke skal kjede oss ihjel.  

Noen interessante nye dilemmaer?  
Om grønn vekst er mulig innenfor 
planetens bæreevne. Det er et 
dilemma som jeg strever med. 
Algoritmer, hvordan få kontroll/
åpenhet samtidig som man ikke 
forsinker utviklingen.  

Hvem inspirerer deg?  
Dyktige klimapolitikere, alle som tar 
inn over seg hvor store endringer 
som må til og som lar det prege 
hele yrkelivet sitt.  

Noe anbefalt lesing eller seing, så vi 
kan lære mer?  
Verden på vippepunktet av Dag 
Hessen er siste bok i rekken av de 
jeg vil anbefale. NRK har en fersk 
serie ute nå, «Sju kontintenter, en 
klode», den er fin å se aleine eller 
sammen med barna.  

Ditt viktigste prosjekt det siste 
året? Jeg synes det er veldig 
meningsfylt å få være politisk 
kommentator og redaktør i en 
stor avis og dermed kunne bidra 
til at klimapolitikk, som er blitt 
så sentralt, får plass, blir satt i 
sammenheng – og kanskje dyttes i 
riktig retning.  

Tips til modernisering i din sektor?  
Jeg håper vi klarer å ta vare på 
bredden i norsk journalistikk, 
at nisjer både innenfor og 
utenfor de store mediene finner 
finansieringskilder som gjør dem 
levedyktige på sikt.  

Har Norge noen unike muligheter?  
Naturressurser, en høyt utdannet 
befolkning, stor omstillingsevne, 
et samfunn med tillit til hverandre 
som gjør at vi kan få til god 
politikkutvikling. Dette er et 
veldig godt grunnlag for MANGE 
muligheter.  

Beste overraskelse fra Covid-19?  
Hjemmekontor  

Kan bærekrafts brukes som 
vekstmotor?  
Ja, jeg tror det. 

Ditt favorittuttrykk, i krevende 
tider?  
Jeg er sønn av to vestlendinger, 
og har innsett at det er umulig å 
matche kraftuttrykk på dialekt.  

POLITICS med Geir Ramnefjell, Dagbladet
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Hvordan gjøre klimaomstilling, ifølge 
denne podkasten?
a) En må skape sterk forbrukermakt,
sterke rettigheter på markedet og
sørge for at markedskonsentrasjonen i
markedet ikke blir for stor
b) En må som enkeltindivid ta upopulære
miljøvennlige valg
c) En må finne ut statens rolle,
hvor aktiv rolle skal staten ta innen
næringsutvikling og hvor mye skal vi la
det være opp til teknologiutviklingen og
generelle rammevilkår for næringslivet.

En må finne ut statens rolle, hvor 
aktiv rolle skal staten ta innen 
næringsutvikling og hvor mye skal vi la 
det være opp til teknologiutviklingen og 
generelle rammevilkår for næringslivet.

Hydrogen Økt polarisering

Hva skal gassen i Europa byttes ut med, 
ifølge Geir Ramnefjell?
a) Elektrisitet
b) Hydrogen
c) Atomkraft

Hva mener Silvija Seres i denne 
podkasten at kan bli et stort problem i 
fremtiden?
a) Økt diskriminering
b) Økt polarisering
c) Økt arbeidsledighet

POLITICS med Geir Ramnefjell, Dagbladet

POLITICS
GEIR RAMNEFJELL
POLITISK REDAKTØR
DAGBLADET
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Tema Perspektiv

Evnen til å vurdere 
informasjon kritisk
I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med 
administrerende redaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen. Trine er 
utdannet siviløkonom og statsviter. I episoden snakker de om 
digitalisering i Aftenposten, hvordan klare å sortere mellom gode 
og dårlige kilder. Norge er helt i verdenstoppen når det gjelder 
hvor stor andel av befolkningen som leser (minst én) avis. En 
viktig grunn til det er at vi har statlige støtteordninger som legger 
til rette for at man kan ha redaksjonelle miljøer rundt i hele 
landet, forteller hun i episoden. Samtalen går også innpå at vi har 
en tverrpolitisk enighet om at du skal legge til rette for å ha aviser 
i hele landet, og argumentet for det har hele tiden vært at det er 
en forutsetning for demokrati.  

Om bedriften
Aftenposten er en norsk dagsavis med riksdekkende distribusjon. 
Avisen er basert i Oslo. Den er Norges største avis målt i opplag. 
Avisen var i nyere tid den eneste norske avisen som kom ut 
med to daglige utgaver. Morgenutgaven var riksdekkende, mens 
ettermiddagsutgaven, Aften, var lokalavis for Oslo og omegn. 
I opplagssammenheng ble Aften regnet som egen tittel og var 
landets tredje største avis. Aftenposten er hovedproduktet til 
Mediehuset Aftenposten, en del av Schibsted Norge AS, der 
Schibsted er hovedeier.

Refleksjon
Hvorfor er det en del av demokratiet er å ha små aviser rundt om 
i landet? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Trine Eilertsen 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Kommentator

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Nye digitale dilemmaer 
• Data som nasjonal ressurs 
• Algoritme som styringsverktøy 
• Norges unike posisjon og muligheter 
• De nye jobbene 

Anbefalt lesing: 

• Bok: How Democracies die, 
dokumentaren om Vietnam-krigen, 
podkasten "Unfinished - Deep South

 

POLITICS med Trine Eilertsen, Aftenposten 

POLITICS
TRINE EILERTSEN
ADMINISTRERENDE 
REDAKTØR
AFTENPOSTEN
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POLITICS med Trine Eilertsen, Aftenposten

 En forutsetning 
for demokratiet er at 

du undersøker hva 
makthavere gjør, samt 

at du kan debattere det 
og at de som utsettes for 
maktovergrep eller ikke 

får det de har krav på eller 
ikke får den hjelpen de har 
– har en stemme. Og hvis 
du ikke har det så har du 

ikke demokrati
- Trine Eilertsen
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Hvem er du, personlig og faglig?  
Analytisk, liker store og lange linjer, 
ikke veldig opptatt av detaljer, 
strukturert, humoristisk, trygg.

Hva leverer din organisasjon, 
enklest forklart?  
Nyheter og historier som betyr noe 
for folk. 

Hva er du best på?  
Se helhet, lange linjer, være tydelig, 
lite selvhøytidelig.  

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Evne til å vurdere informasjon 
kritisk, sortere mellom et hav av 
gode og dårlige kilder. 

Noen interessante nye dilemmaer?  
Folk opplever at de blir mer 
effektive på hjemmekontor, men vil 
ideutvikling og innovasjon lide? Jeg 
har flere, men må tenke litt på det! 

Hvem inspirerer deg?  
Folk som når målene de setter seg, 
i stort og smått.  

Noe anbefalt lesing eller seing, 
så vi kan lære mer?  
Bok: How Democracies die, 
dokumentaren om Vietnam-krigen, 
podkasten "Unfinished - Deep 
South". 

Ditt viktigste prosjekt det 
siste året? 
Lose Aftenposten gjennom 
koronakrisen, samtidig som vi 
jobber med strategiske veivalg. 

Tips til modernisering i din sektor?  
Ikke være redd for å teste og feile.

Har Norge noen unike muligheter? 
Vi bør i hvert fall får det. Høy 
kompetanse innenfor teknologi som 
kan bety noe i energikappløpet. Høy 
tillit - godt land for investeringer i 
en urolig verden. 

Beste overraskelse fra Covid-19? 
Fantastiske endringsvilje- og evne 
fra ansatte. 

Ditt favorittuttrykk, i krevende 
tider? 
Hittil: Ja, ja, vi eier i det minste 
ikke hest. Nå: Vi er ikke Trøndelag 
Arbeiderparti, i det minste. 

POLITICS med Trine Eilertsen, Aftenposten
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Hvor i verden er de kommet lengst når 
det kommer til digital lesing av aviser 
hvor høyest antall innbyggertall betaler 
for digitalt innhold?
a) I USA
b) I Skandinavia
c) I Asia

I Skandinavia Aftenposten Regjeringens støtteordninger gjør slik at 
vi har mulighet til å ha lokale aviser hvor 
innholdet er relevant for leseren

Hva er Norges mest leste papiravis?
a) VG
b) Aftenposten
c) Dagbladet

Hvorfor er lesertall for aviser så høyt i 
Norge?
a) Gode ordninger for levering av aviser
gjør det enklere for nordmenn å lese
aviser daglig
b) Regjeringens støtteordninger gjør slik
at vi har mulighet til å ha lokale aviser
hvor innholdet er relevant for leseren
c) Vi har både papiraviser og aviser
digitalt, noe som dobler lesertall

POLITICS med Trine Eilertsen, Aftenposten

POLITICS
TRINE EILERTSEN
ADMINISTRERENDE 
REDAKTØR
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Tema Perspektiv

Samfunnsforståelse og 
kunnskap om verden
I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med politisk 
redaktør i VG, Hanne Skartveit, som har jobbet i avisen i snart 
30 år. Hanne er utdannet jurist, med en master i internasjonal 
politikk fra SAIS, Johns Hopkins University. I samtalen snakker 
de om årene i USA, hvordan jus har blitt en viktig del av hennes 
journalistiske arbeid, og politiske valg.  

Refleksjon
Hanne Skartveit mener man må bo og leve i et land for å forstå 
politikken. Snakke med menneskene som stemmer. Hva er det 
som er grunnen til at Donald Trump hanker inn stemmene og 
treffer folket?  

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Hanne Skartveit 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Kommentator

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Nye digitale dilemmaer 
• Data som nasjonal ressurs 
• Algoritme som styringsverktøy 
• Norges unike posisjon og muligheter 
• De nye jobbene

Anbefalt lesing: 

• Yuval Harari
 

POLITICS med Hanne Skartveit, VG 
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POLITICS med Hanne Skartveit, VG

 Det hører kanskje 
svulstig ut, men jeg tenker 
mye på verden, og hvor vi 

er på vei. Jeg har tenkt mye 
på verdens økonomien i 
det siste, og synes det er 
rart at børsene går opp 
mens realøkonomien i 

lyset av korona går ned. 
Jeg tenker også på hvilken 

verden vi overlater til 
barna våre. Vi lever i ei tid 
med enorme forandringer

- Hanne Skartveit
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Hvem er du, personlig og faglig?  
Nysgjerrig grubler  

Hva leverer din organisasjon, 
enklestforklart?  
Journalistikk  

Hva er du best på?  
Samle informasjon og sette det inn 
i en bredere sammenheng  

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Samfunnsforståelse, pluss fakta-
kunnskap i dybde om de fleste 
fagfelt  

Noen interessante nye dilemmaer?  
Winner takes all-økonomi, 
jobbskaping, ekkokammer vs 
demokratisering  

Hvem inspirerer deg?  
Noe anbefalt lesing eller seing, 
så vi kanlæremer?  
Yuval Harari  

De nye jobbene – alle skal med 
eller nerden eshevn?
Yepp  

Livslang læringnå – 
tverrfaglighetellerdybde; 
teoriellerpraksis?
Yepp  

Ditt viktigsteprosjekt det sisteåret?  
Håndtere coronaen, treffe tonen 
og sette i sammenheng for leserne 
våre  

Tips til modernisering i din sektor?  
VG ligger i front i vår bransje, ikke 
noen tips utover å følge med på 
utviklingen  

Har Norge noen unike muligheter?  
Høyt utdannet befolkning, høy 
produktivitet pga høyt lønnsnivå, 
høy tillit og stor likhet  

Beste overraskelse fra Covid-19?  
Tja - at det går bedre enn fryktet 
med hjemmekontor  

Kan bærekraft brukes som 
vekstmotor?  
Avhengig av innretning  

Ditt favorittuttrykk, 
ikrevendetider?  
Har ikke noe, tror jeg. Annet enn at 
vi må holde fast på håpet, troen på 
at det går bra. Tross alt 

POLITICS med Hanne Skartveit, VG
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Hanne er en grubler og i det siste er 
det ett spesielt tema hun synes er 
spennende. Hva var det?
a) Koronakrisen; hvordan den påvirker
barn og unge og om det er ensidig
negativt
b) Verdensøkonomien; det er rart at
børsene går opp og realøkonomi og
handel går ned
c) Presidentvalget; hva er grunnen til at
Donald Trump vinner stemmer og hva
konsekvensene er om han vinner igjen

Verdensøkonomien; det er rart at 
børsene går opp og realøkonomi og 
handel går ned

Leger og høyt utdannede De stemmer ikke på Trump fordi de liker 
ham, de stemmer på Trump fordi de liker 
Hillary enda mindre

Hanne besøkte USA og fikk et større 
innblikk når det kom til presidentvalget. 
Hvilken type folk var det flertall av som 
stemte på Donald Trump? 
a) lavt utdannede og unge
b) Leger og høyt utdannede
c) Småbarnsforeldre og pensjonister

USA-turen ga mer klarhet i hvorfor folk 
stemmer på Trump. Hva fikk hun høre 
var hovedgrunnen?
a) De stemmer ikke på Trump fordi de
liker ham, de stemmer på Trump fordi de
liker Hillary enda mindre
b) De stemmer på Trump fordi han spiller
på nasjonal stolthet og Amerikanere fikk
et nytt håp ved å få ham som president
c) De som stemmer er lavt utdannede og
for unge til å tenke konsekvenser, mens
resten stemmer ikke
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Tema Perspektiv

Digital transformasjon
I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med professor 
ved NTNU, og ukuelig optimist, Arne Krokan. Samtalen omhandler 
muligheter og utfordringer knyttet til digital transformasjon. 
Arne er nysgjerrig på det meste, og snakker i denne episoden 
om det å koble teknologiutvikling og samfunnsendring, og å se 
sammenhengen, samt digital kompetanse og relevant kunnskap 
for fremtiden.  

Om bedriften
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet er et statlig 
universitet i Norge, og fra 2016 landets største. Det har hovedsete 
i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund.

Refleksjon
Hvordan vil bilopplæringen være for fremtidige som skal ta 
førerkortet når selvkjørende biler skal lede an i trafikken? Bør man 
kunne forstå hvordan en skal gira og clutche selv om? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Arne Krokan 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Kommentator

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Ledelse, strategi og innovasjon
• Transportbransjen 
• Data som nasjonal ressurs 
• Livslang læring 
• Digitalisering 
• Mulighetene og utfordringer i 

teknologi

Anbefalt lesing: 

• Hvorfor vi sover - Dag Hessen: verden   
på vippepunktet
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 Kreativitet er en 
viktig del for fremtiden, 

det å ha evnen til å se nye 
muligheter, ob finne nye 

løsninger på utfordringene 
våre, forteller han i 

episoden.
- Arne Krokan
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Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Evne til å lære på egenhånd - bygge 
personlige læringsnettverk 
Kritisk sans -hva er fakta, fake 
news og ren løgn. Kreativitet. -evne 
til å se nye muligheter, finne nye 
løsninger på utfordringene våre 
Kommunikative evner. .. Digital 
kompetanse -forstå forklare 
forplikte  

Noen interessante nye dilemmaer? 
Mange. … Eks landbruket står for 
95% av vannmangel i verden 
Har store utslipp av CO2  
Og mye av problemet tilskrives 
produksjon av kjøtt, der bare 4 % av 
næringsinntaket blir til produkter 
vi bruker, kjøtt, melk, skinn, 
kollagen etc. Fra makrolandbruk 
(norsk rødt fe) til mikrolandbruk-
mikrorevolusjon. … "kraft meat", ala 
mikrobryggerier. Utvikl: viil koste 
mye mindre enn trad kjøtt om 10 år, 
store deler av amerikansk landbruk 
konkurs ….  

Hvem inspirerer deg? 
Studentene mine som er så positive  
Dem som ser sammenhenger og 
utvikling 20 år før alle andre ... 

Noe anbefalt lesing eller seing, 
så vi kan lære mer? 
Hvorfor vi sover Dag Hessen: verden 
på vippepunktet. Del B: nye digitale 
dilemmaer – noe her du ønsker 
å snakke om? Konsentrering av 
makt, kompetanse og kapital Big 9 
Overvåkingskapitalisme Bare 4 % 
av verdiene av verdens plattform-
selskaper er europeisk -blir vi det 
neste ulandet? 

Data som nasjonal ressurs – 
personalisering eller personvern; 
kapitalflukt eller digitalskatt? 
Personalisering med personvern. 
(Blokkjeder. ….) -eie våre egne data 
 Kapitalafluit eller digitalskatt 
er ikke motsetninger … må ha 
internasjonale løsninger grunnet at 
det fysiske og digitale er skilt fra 
hverandre, kan sjonglere med IP, 
den immaterielle verdien av en ting 
eller tjeneste 

Algoritme som styringsverktøy 
– optimalisert samfunn eller 
mennesker i sentrum? Optimallisert 
samfunn m mennesker i 
sentrum Eks Google setter meg i 
sentrum og tjener penger på det. 

De nye jobbene – alle skal med 
eller nerdenes hevn? 
Blir vanskelig å få med alle, men 
også mange nerder får problemer. 

Regulering som stimulerer 
innovasjon – beskytte det gamle 
eller bygge det nye? 
Bygge det nye ... 

Livslang læring nå – tverrfaglighet 
eller dybde; teori eller praksis? 
Ingen motsetning, noe av alt. …. 

Ditt viktigste prosjekt det siste 
året? Lage nettbaserte kurs om 
digital transformasjon og bærekraft 

Tips til modernisering i din sektor? 
Forby forelesninger - sats på 
digitale læringsdesign og digitale 
læringsressurser og bruk dem med 
klokskap 

Har Norge noen unike muligheter? 
Det unike i forutsetninger er 
pengebingen vår, den norske 

trepartsmodellen og generelt høy 
tillit til off sektor og hverandre. 
Altinn, skattemeldingen og NAV er 
også unike. Unike naturressurser 
gjennom lang kystlinje . 
Muligheter? - absolutt men vi  er 
David mot Goliat ….  

Beste overraskelse fra Covid-19? 
50 000 lærere på FB for digital 
læring  

Kan bærekrafts brukes som 
vekstmotor? 
Absolutt - autonome, elektriske 
kjøretøy, «kraft meat» som 
eksempler 

Ditt favorittuttrykk, i krevende 
tider? 
Dra  
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Arne sier at en i fremtiden kan lage kjøtt 
utenfor dyret. Hvor mye vil denne typen 
kjøtt koste i forhold til vanlig kjøtt?
a) 1/5
b) 1/7
c) 1/10

1/10 Selvkjørende biler At de er mest opptatt av det kortsiktige; 
de er mest opptatt av å bli gjenvalgt til 
neste valg

Hva kommer det til å være 95% av i 
2050?
a) Økologisk mat
b) Selvkjørende biler
c) 3D-printing i industri

Hva er problemet til politikerne ifølge 
Arne?
a) De tjener urettferdig mye mer enn
vanlige lederstillinger
b) At politikk-språket er for komplekst til
å forstå
c) At de er mest opptatt av det
kortsiktige; de er mest opptatt av å bli
gjenvalgt til neste valg

POLITICS med Arne Krokan, NTNU
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Tema Perspektiv

Digital transformasjon i 
media
I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med CEO 
og ansvarlig redaktør i Dagbladet AS, Alexandra Beverfjord. De 
snakker om digitalisering i media, og endringsglede i et selskap, og 
å skape organisasjoner som er nysgjerrig til å skape kontinuerlig 
læring.

Om bedriften
Dagbladet, dagsavis utgitt i Oslo, grunnlagt 1869. Dagbladet er en 
av landets to riksdekkende løssalgsaviser. Eies av Aller Media AS. 
Sjefredaktør fra 2018 er Alexandra Beverfjord.

Refleksjon
Er det en forskjell i funksjonen til nåværende digitale dagsaviser 
fremfor tidligere papiraviser?  

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Alexandra Beverfjord 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Kommentator

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Ledelse, strategi og innovasjon
• Data som nasjonal ressurs 
• Livslang læring 
• Digitalisering 
• Mulighetene og utfordringer i 

teknologi

Anbefalt lesing: 

• www.dagbladet.no
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 Vi begynner å se 
mer av robotjournalistikk, 

både børsmeldinger 
og fotballkamper for 
eksempel. Dette er 

en automatisering av 
oppgaver, som frigjør 
journalisten sin tid til 
å gjøre mer krevende 

oppgaver.
- Alexandra Beverfjord
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Jeg er samfunnsengasjert og 
endringsorientert. Glad i folk og 
resultater.  

Hva leverer din organisasjon, 
enklest forklart? 
Dagbladet leverer journalistikk 
som oppdaterer, opplyser og 
underholder befolkningen i Norge 
hver dag. Dagbladet er også en av 
Norges mest prisbelønte aviser hva 
gjelder gravejournalistikk. 

Hva er du best på? 
Jeg er god på å skape resultater 
sammen med andre. 

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
I min bransje er det avgjørende 
å både ha kunnskap om 
samfunnsutviklingen og forståelse 
av det teknologiske skiftet vi står i. 

Hvem inspirerer deg? 
Underdogs. Personer og selskaper 
som evner å levere ekstraordinært 
– tross elendige odds.  
Data som nasjonal ressurs – 
personalisering eller personvern; 
kapitalflukt eller digitalskatt? 
Stort tema, men noen stikkord: 

FB/Google/Apple/Amazons 
dominerende posisjon grunnet 
nettverkseffektene er enorm. 
Personvernet er under betydelig 
press. Tiltak som GDPR ser ut 
til å forsterke de dominerende 
aktørenes posisjon, selv om det 
overordnet er posistivt at det 
politiske miljøet (eksempelvis 
EU og Australia) engasjerer seg 
stadig mer i problemstillinger som 
markedsdominans og personvern. 
Data kan i fremtiden åpenbart 
bli en viktg nasjonal ressurs for 
Norge, eksempelvis i forhold 
til hvordan data kan organisere 
den fysiske verden, men også 
dette kan være problematisk mht 
personvernet. Trolig har de Nordiske 
sosialdemokratiene et fortrinn 
i denne sammengengen fordi 
dette er land der myndighetene i 
utgangspunktet har høy tillit. 

Algoritme som styringsverktøy 
– optimalisert samfunn eller 
mennesker i sentrum? 
Dilemma: Større informasjonsflyt 
nå enn tidligere er overordnet en 
demokratisk styrke. Samtidig gir 
det enorm makt å kunne styre 
algoritmene, og befolkningen blir 
mer og mer klar over utfordringene 
dette fører med seg. Regulering 
som overlates på individnivå 

er neppe nok for å kunne sikre 
personvernet i fremtiden. 

De nye jobbene – alle skal med 
eller nerdenes hevn? 
Arbeidsmarkedet er i voldsom 
bevegelse. Normalen vil trolig bli 
flere karrierer. Kompetanseendring 
blir en enorm utfordring både 
for myndighetene og det private 
næringsliv fremover. 

Ditt viktigste prosjekt det siste 
året? 
Å styrke Dagbladet posisjon som 
nasjonalt nyhetsnettsted. Å bygge 
opp web-TV samt øke antallet 
digitalke abonnenter for Dagbladet 
Pluss. Så langt i år har Dagbladet 
fått 25 prosent flere daglige unike 
brukere enn i fjor, og 47 prosent 
flere sidevisninger. Web-TV-tallene 

er triplet de siste to årene, og 
Dagbladet Pluss har over 100 000 
digitale abonnenter. 

Tips til modernisering i din sektor?
Å evne å se langt frem, å evne å 
forstå megatrendene tidlig nok. 
Dagbladet startet nettavis i 1995. 
I mange år var prosjektet et stort 
minusregnskap. Det hindret likevel 
ikke selskapet å fortsette satsingen. 
Samtidig er det ikke alltid det 
lønner seg å være first mover, man 
må velge sine slag – og sørge for 
at man velger de riktige for sin 
virksomhet. 
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Dagbladet ble startet opp i 1869 av en 
bevegelse som senere startet et politisk 
parti i Norge. Hvilket politisk parti?
a) Bevegelsen startet opp det politiske
partiet Høyre
b) Bevegelsen startet opp det politiske
partiet KRF
c) Bevegelsen startet opp det politiske
partiet Venstre

Bevegelsen startet opp det politiske 
partiet Venstre

Aller Media Drive frem fakta og få frem ulike syn i 
spaltene

Hvem eies Dagbladet av?
a) Humro aviser
b) Aller media
c) Amedia og HMO Egmont

Dagbladet følger de vanlige 
journalistiske prinsippene. Hva er disse?
a) Drive frem fakta og få frem ulike syn i
spaltene
b) Underholde og å få mennesker til å
lese nyttige dagsaktuelle saker fra hele
verden
c) Granske staten og fremme likestilling
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Lørn manifesto 

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

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

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

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

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

Gründer 
Silvija Seres
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episode_title
intro

Om bedriften
company_info

Refleksjon
reflection

Tema:  TEMA 

Gjest:    guest_name 

Språk:  language

Perspektiv: perspectives

Innspilt: place

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

Podkast  #0episode_number
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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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