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Prisene gjelder kun for medlemsbedrifter 
i Sørlandsparken Næringsforening. 
For andre gjelder andre priser.

Påmelding: www.utvikling.org/spn
Ytterligere informasjon får du også på telefon 
21 69 06 90 eller post@utvikling.org
Lederskolen kjøres på Quality Hotell & Resort i Sørlandsparken.

21.05: Samling 1 – Hva er ledelse?
18.06: Samling 2 – God foran andre
27.07: Samling 3 – Ledelse = Kommunikasjon
23.09: Samling 4 – Lederens HR-ferdigheter
21.10: Samling 5 – Rekruttering og intervjuteknikk
Medlemspris kr 2.500,- per samling og 9.900,- for alle 
fem. Samlingene vil gå fra 10–14, og det er begrenset 
ant. plasser. Påmelding/informasjon: utvikling.org/spn

Utvikling.org kjører lederskole i samarbeid med Sørlandsparken Næringsforening

DnB og Kongsberg-
gruppen deler ut bonus 

til alle sine medarbeidere 
i gode år. Å la alle ansatte 

få glede av overskudd, 
blir stadig mer utbredt 

i næringslivet. Men i 
statseide selskap er det 

mindre vanlig. Både 
Ap og KrF åpner nå for 

overskuddsdeling også 
der staten er storeier.

Raushet 
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Deler ut 

Lederverktøy:
Sunn mat  
gir sunne  

ansatte

8

18

best
8

Kultmag
UNESCO-
status gir 
 bylø�

– Et eksempel 
til etter-
følgelse, sier 
web-
guru. 

FOTO: FREDRIK VARFJELL / NTB SCANPIX

28



2 Nr. 17 fredag 2. mai 2014 Ukeavisen Ledelse

Ved redaktør Magne Lerø

Leder

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen får selv 
bære konsekvensene av at han er 
blitt utsatt for kinesernes vrede, 

men selvsagt skal han ha lønn i 6 måne-
der når Stortinget har bestemt at han ikke 
får starte som konsulent før etter den tid.

Når det gjelder politikere kjenner små-
ligheten ingen grenser i VG. Det er greit 
nok at de lager et oppslag om Karl Eirik 
Schjøtt-Pedersen som forsøkte å få staten 
til å betale det han hadde betalt inn for å 
delta på en faglig reise til Kina. Han �kk 
ikke visum, og dermed var de pengene 
tapt. Når han ikke �kk visum, skyldes det 
at kineserne er potte sure på Norge og gjør 
det de kan for å ramme sentrale politikere. 
Det burde Schjøtt-Pedersen ha skjønt. 
Han har selv tatt risikoen. Da kan en ikke 
komme i ettertid og be om at staten skal 
betale. Schjøtt-Pedersen har ikke gjort noe 
nummer av at han har fått avslag. Det er 
lov å søke, eller forsøke seg.

Han har også fått tre måneders etter-
lønn ut over tre måneder som alle kan 
få om de trenger det. Grunnen er at han 
planlegger å starte konsulentvirksom-

het. Da faller han inn under reglene for 
karantene. Dermed er en sikret lønn i 
seks måneder.

Det samme har tidligere helse- og for-
svarsminister Anne-Grete Strøm-Erich-
sen, justisminister Grete Faremo (Ap), 
tidligere statssekretær ved Statsministe-
rens kontor, Erik Lahnstein og tidligere 
statssekretær i Næringsdepartementet, 
Roger Ingebrigtsen gjort.

Lønn en måned
Reglene i dag er at en statsråd som går av, 
får en måneds etterlønn. Dette er tilpas-

set de som går tilbake til Stortinget. Hvis en 
ikke gjør det, kan en søke og får automatisk 
lønn to måneder til. 

De statsråder og statssekretærer det her 
er snakk om, har ikke hatt klart for seg hva 
de skulle gjøre etter at de gikk av. Kanskje 
de hadde ventet, helt sikkert håpet på, å 
få et godt tilbud om enn jobb kort tid etter 
de gikk av. Det har de ikke fått. Hva gjør 
man da? Da begynner en å arbeide som 
rådgiver og styremedlem. Det ser ut som 
om de store PR-byråene er godt dekket 
med sentrale eks-politikere. Det ser ikke 
ut til at de har fått tilbud fra disse. Da må 
en opprette sitt eget selskap og ta ansvar 
for egen inntjening. 

Vi har et regelverk som forplikter stats-
råder til ikke å starte som kommunika-
sjonsrådgivere før et halvt år etter at de har 
gått av. VG og Frps nestleder, Per Sandberg, 
som igjen er ute i populistisk ærend, må da 
mene at de nevnte politiker skulle meldt 
seg arbeidsledige hos Nav som andre folk 
fra 1. januar av. Det bør selvsagt politikere 
som andre gjøre, men vitterlig ikke de som 
planlegger å starte som konsulent. De har 
faktisk rett på lønn i en karantenetid på til 
sammen seks måneder. Deretter kan de 
melde seg arbeidsledige. 

VG pøser på med moralistiske utsagn 
om at «de hadde rett på en måned, endte 
opp med seks». Saken er båret oppe av at 
de har utnyttet systemet og karet til seg 
midler de ikke har krav på. Det har de 
aldeles ikke. De har søkt karantene-
utvalget og fått ja. De har fulgt 
reglene hundre prosent og har 
sitt på det tørre. Det de har 
foretatt seg, er ikke moralsk 
tvilsomt i det hele tatt.

Om det er uheldig at sen-
trale politikere ender opp 
som PR-rådgivere, er en 
annen debatt. 

Systemsvikt
En av Norges fremste eksperter på forvalt-
ningsrett, jussprofessor Jan Fridthjof Bernt 
ved Universitetet i Bergen, mener VG her 
avdekker en systemsvakhet.

– Det er ikke uproblematisk dersom 
et rent utsagn om plan om å etablere slik 
virksomhet skal utløse utvidet etterlønn. 
Denne «inntektsgarantien» innebærer 
en markant forskjellsbehandling i for-
hold til andre som ikke har lansert planer 
om karanteneutløsende virksomhet, sier 
han til VG og anbefaler Stortinget å se 
nærmere på karantenereglene.

Det sier Abid Q Raja, som er medlem av 
Stortingets kontrollkomité, at han vil gjøre. 

– Når ting foregår så systematisk som 
det nå avdekkes, så fremstår det hele i 
et etisk grelt lys, sier Raja. Hva det etisk 
betenkelige går ut på, sier han ikke noe 
mer om. 

Raja er advokat, så han må gjerne 
komme opp med en regel for statsrå-
der som sier de akter å starte egen råd-
givningsvirksomhet. Det kan de ifølge 
reglene ikke gå i gang med før etter seks 
måneder.

Det Stortinget bør gjøre, er å avslutte 
den uverdige behandlingen vi gir våre 
toppolitikere som slutter. De bør sikres 
en anstendig inntekt inntil et år etter de 
går av. De bør behandles som folk som 
får sluttpakker. I VG for eksempel vil noen 
som slutter frivillig kunne få lønn et par 
år.  Politikere med lang tjenestetid bør 
klare seg med det halve, et år. VG-journa-
listene får full lønn. Politikerne bør klare 
seg med to tredjedels lønn. I VG kan jour-
nalistene sole seg eller pusle på i hagen 
med full lønn. Vi bør kreve at politikerne 
arbeider for den etterlønnen de får. 

Politikerne vil forstå at de ikke kan få 
det like fett som VG-journalister, for ikke 
å snakke om redaktører i pressen.

Reglene bør være slik at statsråder og 
statssekretærer får full lønn en måned 
etter de har gått av. Denne lønnen får de 
uansett. Da kan de drive dank. Deretter 
går de inn på en ordning der de får to 
tredjedels lønn og stiller seg til disposisjon 
for sin partigruppe på Stortinget. Avgåtte 
statsråder kan gjøre stor nytte for seg. Det 
kan også påta seg oppgaver for departe-
mentet. Hvis de har planer om å starte 
som PR-rådgiver, kan de ikke arbeide med 
saker som hører til det saksfeltet som gjør 
at de er ilagt karantene. Får statsråder og 
statssekretærer jobb, kan de raskt tiltre sin 
nye stilling. 

Det er ganske normalt at det tar inntil 
et år å �nne seg ny jobb. En slik ordning 
vil sikre avgåtte toppolitikere en ansten-

dig retrett og de vil kunne gjøre 
nytte for seg i en fase der 

de leter etter ny jobb. 

Anstendig 
lønn til eks-
statsråder
VG-moralismen er på ville veier. Det hører ingen steds 
hjemme å avspise statsråder med tre måneders etterlønn. 
De bør sikres lønn og arbeid i et år etter at de går av. 

karantene. Dermed er en sikret lønn i 
seks måneder.

Det samme har tidligere helse- og for-
svarsminister Anne-Grete Strøm-Erich-
sen, justisminister Grete Faremo (Ap), 
tidligere statssekretær ved Statsministe-
rens kontor, Erik Lahnstein og tidligere 
statssekretær i Næringsdepartementet, 
Roger Ingebrigtsen gjort.

Lønn en måned
Reglene i dag er at en statsråd som går av, 
får en måneds etterlønn. Dette er tilpas-

de har utnyttet systemet og karet til seg 
midler de ikke har krav på. Det har de 
aldeles ikke. De har søkt karantene-
utvalget og fått ja. De har fulgt 
reglene hundre prosent og har 
sitt på det tørre. Det de har 
foretatt seg, er ikke moralsk 
tvilsomt i det hele tatt.

Om det er uheldig at sen-
trale politikere ender opp 
som PR-rådgivere, er en 
annen debatt. 

vil sikre avgåtte toppolitikere en ansten-
dig retrett og de vil kunne gjøre 

nytte for seg i en fase der 
de leter etter ny jobb. 

«De har fulgt 
reglene hundre 
prosent og har sitt 
på det tørre. Det de 
har foretatt seg, er 
ikke moralsk tvil-
somt i det hele tatt.»

Av Magne Lerø
ml@ukeavisen.no

De bør sikres lønn og arbeid i et år etter at de går av. 

Av Magne Lerø
ml@ukeavisen.no
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Når Miljøpartiet De Grønne frir til 
deler av fagbevegelsen med et 
krav om sekstimers arbeidsdag, 

demonstrerer de at de baserer politikken 
sin på manglende realisme. 

I valgkampen slo Rasmus Hansson 
i Miljøpartiet De grønne frampå med at 
vi burde tilbake til levestandarden på 
80-tallet for å få bukt med klimaproble-
mene. Utspillet falt ikke i godt jord. Det 
var alt for mange som sa at noe slikt er 
helt unødvendig. En av dem var SV-leder, 
Audun Lysbakken. Det inntrykket som 
etter vært festet seg, var vi selvsagt kan få 
både i pose og sekk; høy levestandard og 
mindre utslipp av farlige klimagasser. Vi 
kan få mer enn som så. Vi kan til og med 
få sekstimersdag med på kjøpet. Det virker 
i alle fall slik når en legger sammen alle 
utspillene fra ulike aktører på den grønn-
røde side av politikken.

Utgangspunktet i den rødgrønne regje-
ringens perspektivmelding som kom i fjor 
er at vi må jobbe mer, ikke mindre om vi 
skal kunne opprettholde velferdstilbudene 
omtrent på dagens nivå. Vi kan fortsatt, så 
lenge det går, importere arbeidskraft i stor 
skala og håpe på at kvinner jobber enda 
mer enn de i dag gjør og at færre pensjo-
nerer seg tidlig. Det er ikke mye som tyder 
på mer frivillig jobbing, men det er lov å 
håpe enda en tid.

Forskere i Statistisk Sentralbyrå mener 
det er mulig å ha som mål at vi skal jobbe 

seks og ikke syv og en halv timers dag som 
i dag. De forutsetter da at vi tar ut den økte 
verdiskapingen i form av mer fritid og min-
dre lønn.

Tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla 
mener det er veien å gå. Hun er opptatt av 
at særlig kvinner med stort omsorgsansvar 
skal kunne få et bedre, mindre stressende 
liv. Inntrykket ellers er at fagbevegelsen 
ikke vil sette lønn og fritid opp mot hver-
andre. De vil ha begge deler; både høyere 
lønn og mer fritid.

Kutte olje og gass
Miljøpartiet De Grønne (MDG) har 
bestemt seg for at de går for sekstimers-
dagen. De mener det lar seg meget godt 
forene med kamp for lavere klimautslipp 
og ser for seg fagbevegelsen som en vik-
tig alliert. Her forregner de seg nok. MDG 
vil raskt kutte i produksjonen av olje og 
gass. Det vil bety en lavere verdiskaping 
for Norge. Det vil ikke være snakk om at 
fornybar energi kan bringe like mange mil-
liarder inn i statskassen som olje og gass 
i dag. Da holder ikke forutsetningen fra 
Statistisk Sentralbyrå. Hvis vi skal opprett-
holde dagens levestandard og velferdsnivå 
kan vi ikke jobbe mindre når oljeinntek-
tene går ned, vi må jobbe mye mer. Altså 
det motsatte av sekstimersdag.

Vi må belage oss på lønnskutt og min-
dre velferd framover mener økonomene 
i Handelsbanken. Når oljeinvesterin-

gene ikke lenger gir store vekstimpulser 
til fastlandsindustrien, sier seniorøko-
nom i Handelsbanken Capital Markets 
til Dagens Næringsliv at hun tviler på om 
andre bransjer er klar til å ta over. I Norge 
har vi en for ensidig næringsstruktur og et 
for høyt kostnadsnivå. Sjeføkonom Roger 
Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk analyse 
er enig og frykter en periode med høy 
arbeidsledighet før lønningene kommer 
på et lavere nivå.

Det er �nt lite som tyder på at det er 
noe som helst realisme i at arbeidstiden i 
Norge skal kunne settes ned til 30 timer per 
uke. Det må bli den enkeltes valg å arbeide 
i redusert stilling når en har barn. Det er 
grunn til å drøfte om arbeidstakeren skal 
gis sterkere rettigheter til å arbeide i redu-
sert stilling med henvisning til omsorgs-
oppgaver. Det bør også være grunnlag 
for å tilby utvidede ordninger for fritid for 
foreldre når en har små barn.

Miljøpartiet De Grønne sier seks timer 
arbeidsdag gir miljømessige gevinster i 
form av mindre forbruk og bedre livskvali-
tet. Det er upresist. Det er lavere lønn som 
gir mindre forbruk – og lavere forbruk gir 
mindre klimautslipp.

De grønne er i støtet. Å knytte seg til 
fagbevegelsen med et krav om sekstimers 
arbeidsdag er dårlig sjakktrekk. Det viser 
at partiet baserer seg politisk på manglede 
realisme.

«Å knytte seg til fag-
bevegelsen med et 
krav om sekstimers 
arbeidsdag er dår-
lig sjakktrekk.»

FAGDAG LEDELSE
Fra Vinnerkultur til Forbedringskultur

Bidragsytere:
Annar 
Aasheim, 
Gründer og 
daglig leder i 
Kompetanse-
union as.

Rune 
Semundseth, 
forfatter og en 
av de  mest 
etterspurte 
foredragshold-
erne i Norge.

Remi Stenersen, 
veileder for 
toppledelsen i 
flere av Norges 
største 
bedrifter.

4. Mars 09:00-16:00 
Felix Konferansesenter    
5200 kroner inkl. lunch
Påmelding: 
Remi@evoke.no
Annar@kompetanseunion.no
Rune @businessmastering.no

Begrenset antall plasser!Innhold:
• Hva har ikke forandret seg når det gjelder ledelse de siste 70.000 år?
• Myndiggjøring – hvordan gjør vi det i praksis?
• Hvordan gå fra å trekke folk i nesen til å be dem holde igjen?
• Ubehagelige sannheter om målstyring, og hva du kan gjøre med dem.
• Hva virker når du skal forbedre noe?
• Hva er det som betyr noe, når alt kommer til alt?

Vi lover deg… 
Konkret påfyll på følgende tema:
• Myndiggjøring !
• Hva som egentlig motiverer
• Mening, mestring og autonomi
• Myter og misforståelser
• Verktøy og metoder

Grønn-rød sekstimersdag
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Frps landsmøte

Av Joakim Birkeli Jacobsen  
og Martin Moland
joakimbj@ukeavisen.no,  
martin.moland@ukeavisen.no

Denne helgen skal Fremskrittspartiet 
avholde sitt første landsmøte siden partiet 
kom i regjering. I forkant av valget var det 

knyttet stor spenning til hvordan Frp skulle unngå 
å havne i den såkalte SV-fella - at partiet mistet 
oppslutning når velgerne innså at regjeringsposi-
sjon ikke umiddelbart førte til gjennomføring av 
ønsket politikk. Og i en periode etter valget opp-
levde også Frp fallende oppslutning fra valgresul-
tatet på 16,3 prosent. 

Men den utviklingen har siden stabilisert seg. 
Inn i landsmøtehelgen tar partiet tar med seg støt-
ten til mellom 11 og 16 prosent av norske velgere 
- avhengig av hvem som har utført målingen. 

Valgforsker Bernt Aardal ser ingen tegn til 
store kon�ikter om saker som vil kunne bli et hett 
tema på møtet. Men han tror rollen som ansvarlig 
parti vil bli sentral. 

– Men den nye rollen som ansvarlig parti i posi-
sjon etter 40 år på utsiden, er en utfordring for 
partiet som det har vært mye uro rundt. Det man 
vil være bekymret for i Frp er er dels at man ikke 
får gjennomslag for politikken man egentlig vil 
føre, som igjen gjør at man risikerer å miste opp-
slutning, sier han. 

Frp har ofte blitt beskyldt for å drive med 

dobbelkommunikasjon. Ved å la pro�lerte Frp-
politikere komme med kontroversielle utspill 
som skaper debatt og deretter la andre politikere 
nyansere budskapet, mener kritikerne partiet 
oppnår å holde på sine gamle velgere selv med 
en utvannet regjeringspolitikk. For eksempel har 
Christian Tybring-Gjedde ønsket å reservere 
seg i innvandringsspørsmål og Per Sandberg har 
demonstrert misnøye med KrF og Venstres tunge 
parlamentariske inn�ytelse.

– Med tanke på den store bekymringen i Frp-
leiren for hvor krevende regjeringsposisjon vil bli, 
tror jeg nok det er gjennomtenkt når Sandberg 
kommer med sine utspill. Det man selvsagt ikke 
vet, er hvor langt man kan drive dobbelkommu-
nikasjonen som partiet beskyldes for, sier Aardal, 
og presiserer at han ikke sier det er slik, men at det 
kan oppfattes slik. 

Aardal tror det kan sees på som illojalt fra Høy-
res side og som et problem for de andre støtte-
partiene.

– Hvis fremtredende folk i Frp taler Roma midt 
imot gang på gang, så kan dette bli tatt opp som et 
problem for de andre partiene.

Mestere i dobbeltkommunikasjon
Kommunikasjonsrådgiver Sigurd Grytten i kom-
munikasjonsbyrået Zynk mener det viktigste 
målet for Frp under årets landsmøte vil være å 
vise at de er et fullstendig stuerent parti, som det 
ikke er farlig å gi regjeringsmakt.

Stikkord: Ansvarlig
Rollen som ansvarlig regjeringsparti vil 
prege Frps landsmøte denne helgen. 

– Derfor tror jeg man vil få en god stemning 
på årets landsmøte. Her har man vist både kom-
mentatorer og eksperter at man er fullstendig i 
stand til å gå inn i regjering, uten at det er altfor 
store problemer knyttet til det. Resultatet av dette 
er at det om �re år vil være helt nesten umulig 
for de �este andre partier å hevde at en regjering 
med Frp som deltakere er uansvarlig, sier Grytten.

Grytten mener det er interessant at partiet har 
hatt mindre problemer med regjeringsmakten 
enn det SV i sin tid hadde. Det tok ikke lang tid før 
SVs stortingsrepresentanter sto på plenen uten-
for Stortingets hovedinngang, i full protest mot 
egen regjering. Noe lignende har man ikke sett fra 
Fremskrittspartiets stortingsrepresentanter. Også 
dette var i strid med spådommene på forhånd.

– Noe av årsaken til dette kan være at Frp i 
større grad enn SV er en politisk bevegelse. Frps 
velgere identi�serer seg følgelig i større grad med 
partiets saker enn med en identitet som en alter-
nativ elite, slik SVs velgere gjør, mener Grytten.

Grytten tror samtidig det ikke vil bli noe mindre 
av kommunikasjonsstrategien der partiet kommer 
med en mer ekstrem prøveballong som deretter 
modereres fra enten partiledelse eller regjerings-
hold framover.

– Denne formen for dobbeltkommunikasjon er 
Frp mestere i, og den gjør at man både kan framstå 
ansvarlige i regjering, samtidig som man sender 
et hint til kjernevelgerne om hva man jobber med 
i kulissene. Det er mye som tyder på at dette er 
noe partiet har lyktes ganske godt med. De som 
kanskje sliter mest med å forholde seg til dette er 
Høyre, som er det eneste partiet i den nåværende 
samarbeidskonstellasjonen som hele tiden må stå 
steilt på regjeringsplattformen, ute av stand til å 
�agge partistandpunkter, sier han.

FOTO:  NTB SCANPIX

Kjente jubelscener: «Morna, Jens», ropte partileder Siv Jensen til sine egne da valgresultatet i �or var et faktum. I helgen samler Jensen Frp-troppene til det første landsmøte i historien som 
regjeringsparti. 

Bernt Aardal

Sigurd Grytten
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Observert av Magne Lerø

Ukens aktører

Admiral Dedichen  
beste søker
Høyesterett har avgjort at Louise Dedichen var den beste søkeren da 
hun ble utnevnt til Norges første kvinnelige admiral og sjef for Forsvarets 
skolesenter. Hun �kk jobben i 2008. 

Brigader Øyvind Kirsebom Strandman var kandidaten til daværende 
forsvarssjef Sverre Diesen, mens Departementet mente Dedichen 
var den beste. Til tross for at departementet hadde slått fast at Louise 
Dedichen var en minst like godt kvali�sert søker, og ble ansatt av Kongen 
i statsråd, valgte brigader Strandman og Befalets Fellesorganisasjon 
å gå til søksmål mot staten.

De tapte i Tingretten, vant i Lagmannsretten, men tapte 
igjen i Høyesterett. Riktignok mente en av de fem dommerne 
at Strandman var den beste.

Høyesterett er eksperter på å tolke loven, men de har 
ingen spesiell kompetanse på å avgjøre hvem som er 
den beste lederen. Regjeringen ville ha en dyktig 
kvinne – og �kk det. Den slags er lov.

Helge Lund  
roer ned 
Børsnoterte selskaper vet det er et slit å for-
holde seg til for store forventninger. De fore-
trekker stabilt gode resultater. Statoil overrasket 
med sterke resultater i første kvartal. Konsernsjef 
Helge Lund passet på å si at resultatene i andre og tredje 
kvartal ikke vil bli like gode. Det gode resultatet skyldes høye 
priser og gode resultater fra gassvirksomheten i USA. Drifts-
resultat for første kvartal 2014 på 51,4 milliarder kroner. Det 
er en oppgang på 35 prosent sammenlignet med første 
kvartal 2013. Lund er blitt kritisert for ikke å lykkes med 
sine investeringer i utlandet. Den kritikken kan komme til 
å forstumme etter denne resultatframleggelsen.

Flåthen avviser 
ansatte 
Da Amedia for 25 år siden var i økonomisk krise, ved-
tok LO-kongressen å gå inn med 160 millioner kroner i 
A-pressen. Dette var begrunnet med at en måtte sikre 
en motvekt til den borgerlige pressen. Siden den 
gang er det rent mye vann ut i havet. Flaggskipet 
den gang, Arbeiderbladet, er blitt Dagsavisen og 
eies av Mentor Medier. A-pressen har kjøpt opp de 
konservative avisene som i sin tid hørte til Orkla Media. I 
dagens Amedia �nner vi både røde arbeiderpartiaviser 
og blå høyreaviser om hverandre. Redaksjonen gjør i 
liten grad noe poeng av om de har røtter i en blå eller 
rød tradisjon. Avis er avis. Poenget er å lage en avis med 
bred appell i det lokalmiljøet en hører til.

Den ideologiske eller politiske begrunnelsen 
for at LO skal støtte Amedia �nnes ikke lenger. Så 
Amedia må klare seg i markedet så godt de kan. De 
ansatte er fortvilet.

– I mange år har eierne hentet ut gode penger fra 
Amedia i form av store utbytter. Nå forventer vi at LO 
stiller seg på arbeidstakerne side og sørger for at de 
kriserammede avisene får tilført omstillingsmidler. 
Det vil gjøre at vi kan kjøpe oss bedre tid, noe som er 
helt nødvendig for at de ansatte ikke skal bli fullstendig 
overkjørt i denne prosessen, sier Britt-Ellen Nergård, 
leder av Norsk Journalistlag i Amedia til Klassekampen.

Hun snakker til døve LO-ører. Tidligere LO-leder, 
Roar Flåthen, som sitter i styret, sier at det er nød-
vendig å foreta den omstillingen det nå legges 
opp til for å unngå at det skal gå galt med hele 
selskapet. Han sier en må tilpasse seg den digi-
tale utviklingen og han forutsetter at det skjer 
i henhold til regler og avtaler. Det gjør det 
nok. Det er ikke det som plager de ansatte. 
Det er at mange må slutte og frykten for 
at avisene blir dårligere. En velbegrun-
net frykt.

Bolstad på   
krigsstien
Justisminister Anders Anundsen beveger seg ikke akkurat med syvmil-
støvler når det gjelder å bestemme seg for hvordan politiet skal organise-
res. Ledelsen i politiet har for lengst meldt at de er utålmodige. Nå sprer 
også frustrasjonen seg blant de politiansatte. Ryktene går om at de ikke 

får noen ekstra omstillingsmidler.
– Vi aksepterer ikke at etaten skal gå løs på tidenes største 

endringsprosess uten omstillingsmidler, sier Sigve Bolstad, 
leder for 15.000 politiansatte over hele landet, til VG. Så langt 

har Bolstad hatt en lav pro�l. Nå trår han til i VG og antyder 
at de ansatte kan komme til å sette seg på bakbeina om pro-
sessen ikke styres godt nok. Han sier de ansatte vil være 
både førerhund og vaktbikkje for å sikre rettighetene til alle 
medlemmer som berøres. 

– Politiets Fellesforbund har krevd omstillingsmidler, men 
foreløpig har vi ikke sett en eneste ny krone. Det er tydeligvis 

de ansatte, som i verste fall mister jobben, som skal ta hele 
kostnaden. Det kan vi som fagforening ikke akseptere, sier han.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen sier til VG 
at han er overrasket over utspillet fra Politiets Fellesforbund og 

at han vil satse på god dialog framover

Robert Eriksson  
blir  ristet
Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson har planer om 
å kutte i alderspensjonen til de som har hatt uføretrygd og 
sysler med tanken om pålegge arbeidsplikt for sosialhjelp. 
I denne forbindelse uttalte han til Dagbladet at det må 
være «krystallklart at NAV ikke kan løse alle menneskenes 
tenkelige og utenkelige behov. Da NAV-reformen ble inn-
solgt, kunne man få inntrykk av at hvis du var litt deprimert 
en dag på grunn av kjærlighetssorg, så kunne du gå på NAV 
å ska�e deg en ny kjæreste.»

Karin Andersen (SV) sier dette er det reneste sprøyt og 
totalt usant.

– Hvordan kan en ansvarlig statsråd for en av våre største 
velferdsinstitusjoner spre slikt tull ingen har sagt eller ment.

Han gjør vel dette bevisst for å lure folk til å tro at folk som 
sliter er umoralske latsabber, for å legitimere de kuttene han 
planlegger, sier hun.

Robert Eriksson har så langt gått stille i dørene som minis-
ter. Nå kan det se ut som om bråket begynner.

Øystein Mæland  
til Ahus
Øystein Mæland er ikke redd for utfordringer. Han 
overtar jobben som administrerende direktør ved 
Akershus universitetssykehus. Hulda Gunnlaugs-

dottir trakk seg, blant annet fordi styret ombestemte 
seg og ville ikke pålegge sykepleierne �ere helgevak-

ter. Hva Mæland akter å gjøre, sier han selvsagt ikke noe 
om ennå. Han har en lang problemliste å ta fatt på. 

Mæland kommer fra stillingen som assiste-
rende helsedirektør, en stilling han har hatt siden 

august 2013. Han måtte trekke seg som politidi-
rektør etter 22. juli-kommisjonenes rapport ble 
lagt fram, ikke fordi han hadde noe ansvar for 
det som skjedde, men fordi han i for liten grad 
tok inn over seg kritikken mot politiet. Det 
førte til at Grete Faremo mistet tilliten til ham. 

Mæland forstår seg på politiske realiteter. 
Utfordringen han nå står overfor er å samle fag-
miljøet på Ahus til å levere høy kvalitet innen-
for økonomiske rammer som er for trange.

Admiral Dedichen 
 var den beste søkeren da 

hun ble utnevnt til Norges første kvinnelige admiral og sjef for Forsvarets 

Brigader Øyvind Kirsebom Strandman var kandidaten til daværende 
forsvarssjef Sverre Diesen, mens Departementet mente Dedichen 
var den beste. Til tross for at departementet hadde slått fast at Louise 
Dedichen var en minst like godt kvali�sert søker, og ble ansatt av Kongen 
i statsråd, valgte brigader Strandman og Befalets Fellesorganisasjon 

De tapte i Tingretten, vant i Lagmannsretten, men tapte 
igjen i Høyesterett. Riktignok mente en av de fem dommerne 
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//  Raskt bistå med informasjon om regelverk og mulige 
samarbeidspartnere i EU/EØS-landene.

//  Utlyse og følge opp stillinger i hele EU/EØS-området via ulike kanaler.

//  Jobbmesser

//  Rekrutteringsveiledning. 

//  Søk også på http://eures.europa.eu, der arbeidssøkere 
fra hele Europa har lagt ut sine CV-er.

Rekruttere fra Europa?
NAV EURES kan hjelpe deg! 

www.nav.no/eures
www.nav.no/englisheures

Telefon 75 42 64 04
Mail: eures@nav.no

Finn din nærmeste EURES-rådgiver på
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Ny ledelseslitteratur

Hjelpsomme 
ansatte lø�er 
bedri�en
Medarbeidere som gir mer 
enn de tar gjør det best, 
eller dårligst, i arbeidslivet, 
konstaterer Wharton-
professor Adam Grant. 

Studier viser at bedri�er 
med en sterk og sunn giver-
kultur de ansatte imellom 
oppnår økt produktivitet 
og bedre resultater. 

Ledere kan med sin 
inn�ytelse beskytte og 
utvikle gode givere.

ansatte lø�er ansatte lø�er ansatte lø�er ansatte lø�er ansatte lø�er ansatte lø�er 
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Om ledere, 
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Folk som lykkes har gjerne tre ting til fel-
les, sies det gjerne: motivasjon, evne og 
mulighet. Det som skal til for å lykkes er 

en kombinasjon av hardt arbeid, talent og �aks. I 
boken «Gi og ta. Hvordan lykkes gjennom å hjelpe 
andre», som nylig er blitt gitt ut på norsk, legger 
organisasjonspsykolog og professor ved Wharton 
University, Adam Grant, til nok et perspektiv som 
er viktig, men som ofte blir oversett: 

Hvorvidt vi lykkes eller ikke, avhenger i stor 
grad av måten vi omgås andre mennesker på. 

Når vi er i kontakt med andre mennesker i jobb-
sammenheng, står vi overfor et valg: Skal vi forsøke 
å få mest mulig egen vinning ut av denne kontak-
ten, eller skal vi bidra uten å tenke på avkastning 
for egen del? 

Gi og ta
Adam Grant er Whartons yngste professor og har 
i drøye ti år studert hvordan organisasjoner, fra 
Google til U.S. Air Force, foretar denne typen valg. 
Han viser i boken sin til at de valgene vi tar rundt 
det å ta og gi når vi omgås andre, har oppsikts-
vekkende stor betydning for om organisasjoner 
lykkes eller ikke. 

Ideen ser ut til å ha vunnet gehør hos et stort 
publikum. Boken, som kom ut i USA i fjor, er blitt 
behørig omtalt av blant andre Harvard Business 
Review, �e New York Times og �e Financial 
Times. Den har ligget på bestselgerlistene til �e 
New York Times og �e Wall Street Journal, og er 
oversatt til mange språk. 

– Tror de må være egoister
Norske Morten Hansen, professor ved University 
of California, rådgiver for Apple-ledelsen og forfat-
ter av ledelsesboken «Collaboration», sier at det 
nye i Adams bok er at han viser hvordan man kan 
gi av seg selv til andre og samtidig lykkes selv.  

– Mange ansatte tror at man må være ganske 
egoistisk, det vil si bruke tiden på sine egne opp-
gaver og ikke hjelpe andre så mye. Tankegangen 
har noe for seg: Hvis man bruker masse tid på å 
hjelpe andre, har man mindre tid til å fullføre egne 
oppgaver. Adams viser hvordan man kan gi av seg 
selv og samtidig lykkes. Han viser også hvordan 
man kan unngå å bli en «dørmatte» som blir tråk-
ket på og utnyttet av andre på jobben, sier Morten 
Hansen, som mener at boken er et viktig bidrag til 
ledelseslitteraturen om samarbeid. 

I «Collaboration» har han selv skrevet om hva 
bedrifter, organisasjoner og ledere kan gjøre for å 
tilrettelegge for bedre samarbeid. Grants bok har 

et mer personlig perspektiv på samarbeid. Dette 
selv om ideen er at det å hjelpe andre er nyttig for 
organisasjonen, og for deg selv. 

3 typer
Bakgrunnen for boken er at det de siste tre tiårene 
er kommet �ere studier innen sosialvitenskapen 
som peker på ulikheter oss mennesker imellom 
når det kommer til ønsker og forventninger om 
gjengjeldelse. 

Det er stor forskjell på hvor mye vi mennesker 
er ute etter å få i forhold til hvor mye vi ønsker å 
gi, skriver Adam Grant. Han skisserer tre men-
nesketyper: 
●● De som tar

●● Givere

●● Matchere

«De som tar» kjennetegnes av at de liker å få mer 
enn de gir. De setter egne interesser foran andres 
behov, er navlebeskuende og har en innstilling 
der de mest opptatt av å vurdere hva andre kan 
gjøre for dem. Det skal sies at dette ikke handler 
om penger, men om innstilling. Dette er folk som 
kan gi like mye penger som andre til et veldedig 
formål. Forskjellen er at de gjør ut fra en strategisk 
vurdering om at den personlige nytteverdien er 
større enn kostnaden.

Giverne er ifølge Grant en type mennesker som 
tenker stikk motsatt.  De er mer opptatt av å gi enn 
å få. De hjelper også når nytteverdien for andre 
er større enn kostnaden ved å hjelpe. Alternativt 
hjelper de uten å forvente noe tilbake.

Midt imellom disse ytterpunktene �nner vi 
den gruppen som er størst i arbeidslivet; match-
erne. Dette er folk som jobber etter et prinsipp om 
rettferdighet, og som søker en likeverdig balanse 
mellom å gi og få. 

Giverne - best og dårligst
Adam Grant har i årenes løp sammenlignet ulike 
studier på tvers av bransjer, og �nner at matcherne 
og folk som tar mer enn de gir havner midt på treet 
karrieremessig. Giverne deler seg inn i to katego-
rier. De gjør det klart best, men er også i �ertall 
blant dem som gjør det klart dårligst. 

Giverne som gjør det dårlig, har gått i en opp-
lagt felle. De gjør så mye for andre at de glemmer 
å tenke på sine egne behov. Dermed ender de fort 
opp med å bli både overkjørt og utnyttet. 

Vi skal komme tilbake til de to ulike givertypene, 
men ifølge Grant er det mange grunner til at orga-
nisasjoner bør jobbe for å få mer god giveradferden 
i rekkene: Gode givere bidrar til intet mindre enn 
e�ektivt samarbeid, innovasjon, kvalitetsforbe-
dring og god service. I artikkelen «In the Company 
of Givers and Takers» i Harvard Business Review 
fra 2013 refererer Grant til en studie gjort av Nat-
han Podsko� ved University of Arizona. Teamet 
hans har forsket på 38 studier som representerer 
over 3500 forretningsenheter i ulike bransjer, og 
sammenhengen mellom medarbeidere med giver-
adferd og gode forretningsresultater var temmelig 
robust. Det viste seg at en høyere andel givere i sta-
ben bar bud om en rekke fordeler, herunder bedre 
lønnsomhet, høyere produktivitet, bedre e�ektivi-
tet, høyere kundetilfredshet, lavere kostnader og 
lavere utskiftningstakt blant ansatte. 

Grant argumenterer gjennom i boken for at 
givere som selv lykkes har en tendens til å få men-
nesker rundt seg til å lykkes. Hele boken bygger 
på denne antagelsen: Det er en kobling mellom 
individuelle giveres vellykkethet og kollektiv suk-
sess. En av grunnene til disse ringvirkningene, er 
at har en tendens til å ville støtte og hjelpe givere, 
mens de snakker ned 

Tar tid å bygge tillit
Ved første øyekast kan det imidlertid synes som en 
dårlig idé å være den som gir og gir i samhandling 
med andre. Grant forteller da også historien om en 
investor som mistet en investeringsmulighet fordi 
han,� som den typiske giveren han var, valgte å gi 
en gründer gode råd og godt med tid til forhøre seg 
med andre investorer, istedenfor å presse ham til 
å signere en avtale. 

Etter litt tid tok imidlertid historien en vending. 

Gründeren savnet muligheten til å samarbeide 
med investoren som hadde gitt de gode rådene, 
og gründeren og den andre eieren valgte å selge 
seg ned for at den rådgivende investoren skulle få 
kjøpe seg inn i selskapet. Den rådgivende investo-
rens bidrag skulle vise seg å åpne for muligheter 
som gjorde selskapet vokste kraftig, til fordel for 
alle de tre eierne. 

Professor Grant poengterer at det ikke er uvan-
lig at det tar tid før givere blir vinnere. Det tar tid 
å bygge opp velvilje og tillit. Over tid utvikler de 
imidlertid et omdømme og etablerer relasjoner 
som bidrar til at de lykkes. De samarbeider, de 
deler og de bygger nettverk. I samarbeid har de 
evnen til å sette seg inn i mottagerens situasjon. 
I kommunikasjon går de for en utforskende stil 
istedenfor skråsikkerhet. De er oppriktig opptatt 
av andre menneskers perspektiv, ikke bare sitt 
eget, og velger ofte å stille spørsmål for å få vite 
mer. Dette bidrar til å bygge tillit. 

Stra�er egoistene
Folk som tar mer enn de gir risikerer å oppleve 

Boken «Gi og ta», som 
kom på norsk i år, kom 
ut i USA i �or og er en av 
de ledelsesbøkene som 
er blitt lagt merke til 
internasjonalt.  

Adam Grant har doktor-
grad i organisasjonspsy-
kologi og er Whartons 
yngste professor.

Boken «Gi og ta», som 

3 råd for å skape 
giverkultur
Danske Ledelse Idag gjengir tre råd fra 
Adam Grant til ledere som vil skape en sunn 
giverkultur i bedri�en: 

1. Skap en kultur der det er  
akseptert å be om hjelp. 
Pass imidlertid på at sjenerøse givere ikke 
blir utnyttet av andre. Bidra til at givere 
jobber produktivt, ved at de setter grenser for 
hjelpsomheten, eksempelvis for hvor o�e de 
kan forstyrres. 

2. Anerkjenn og belønn givere  
for kollektive resultater. 
Da kan det oppstå en selvforsterkende 
kultur. Dette er ikke lett, men belønning 
av givere kan eksempelvis kobles opp mot 
personlige resultatmålinger der man ikke bare 
ser på individuelle resultater, men også på 
hvor mye man bidrar med overfor andre

3. Vær forsiktig med å ansette og  
forfremme folk som tar mer enn de gir. 

KILDE: LEDELSE I DAG, SPECIAL EDITION 2013-14 (DEN DANSKE ORGANISA-
SJONEN LEDERNES TIDSSKRIFT OM LEDELSE)
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De som tar
Liker å få mer enn de gir. Setter egne interesser foran 
andres behov. Ser på verden som en konkurransearena 
der den sterkeste vinner. De søker hele tiden å bevise 
sin egen kompetanse ved å fremheve seg selv og passe 
på at de får raust med anerkjennelse for innsatsen 
sin. Typer som tar mer enn de gir er jevnt over verken 
ondsinnede eller hensynsløse; de er tvert imot forsiktige 
og selvbeskyttende, hevder Adam Grant. De tenker at 
de må sørge for seg selv først, for det er ingen andre som 
vil gjøre det. 

3 roller i sosial samhandling
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ser, de var samtidig drevet av egeninteresse. De ga 
ikke uselvisk av sin tid og energi uten å ta hensyn 
til egne behov. De er med andre ord villige til å gi 
mer enn de får igjen, men de gjør det uten å miste 
ikke sine egne interesser av syne. 

Uselviske givere hjelper på sin side andre så 
mye at de risikerer å bli utslitt. Resultatet kan bli 
mangel på energi og dårlig konsentrasjon, noe 
som går utover både kvantiteten og kvaliteten på 
jobben. I verste fall går det også på helsa løs. 

Utfordringen for ledere blir å oppmuntre til 
mer sunn giveradferd, samtidig som de forsøker å 
hjelpe uselviske givere og beskytte dem mot men-
nesker som tar mer enn de gir. 

Ledelse av givere
Ledere kan gjøre mye for å ivareta og motivere 
givere. Grant gjør eksempelvis et poeng av at det 
ikke nødvendigvis er pengene som er den vik-
tigste belønningen for givere. Det som kan bety 
mer, er å få tilbakemelding om at de gjør en jobb 
som andre har nytte av. Grant viser blant annet til 
studier som viser at helsepersonell som er givere 

risikerer å blir utbrent når de jobber med tren-
gende mennesker de ikke er i stand til å hjelpe. 
Opplevelsen av mening gir energi, og bli en bu�er 
mot utbrenthet hos vellykkede givere. Givere som 
lar seg utnytte og sliter seg ut, bruker imidlertid 
opp denne energien. 

Om man som giver får eller tappes for energi 
avhenger for øvrig av av hvordan, hvor og hvor 
mye man gir til hvem. Eksempelvis er de opptrer 
som givere i et avgrenset tidsrom ifølge Grant min-
dre utsatt for utbrenthet enn de som sprer giver-
handlingene sine tynt utover og slipper det de har 
i hendene for å hjelpe så snart de opplever at folk 
trenger det. 

I Harvard Business Review poengterer Grant 
også at det er fullt mulig å sette grenser for hvordan 
man hjelper. Du må ikke alltid hjelpe selv. Noen 
ganger kan hjelpen være å henvise til andre som 
kan hjelpe. Man kan også bli mer selektiv med 
tanke på hvem man hjelper. Hvis man har med 
en person å gjøre som alltid tar mer enn han gir, 
vil en del givere velge å bli matchere. De gir ikke 
mer enn de får. 

det motsatte av det giverne opplever. De er gjerne 
opptatt av å innynde seg oppover i systemet, men 
«sparker» nedover, og ifølge Grant er det gjerne 
denne sparkingen nedover i systemene som til 
slutt feller dem. Behandler du kolleger og ansatte 
dårlig over tid, vil det ødelegge forholdet ditt til 
dem og over tid gi det et dårlig rykte. Folk �est 
er tross alt matchere som ønsker rettferdighet og 
gjensidighet. Har du oppført deg dårlig mot andre, 
vil de �este mene at du fortjener dårlig omtale til 
gjengjeld. 

Hvis det ryktes at du er en som tar, uten å gi, er 
sannsynligheten for øvrig stor for at mennesker 
rundt deg vil holde tilbake informasjon for deg, 
for å slik unngå å bli utnyttet. 

To typer givere
Hva skiller givere som lykkes fra givere som stag-
nerer og blir utbrent? Psykologene Jeremy Frimer 
og Larry Walker har gjort en studie der de forsø-
ker å �nne ut hva det er som motiverer svært suk-
sessrike givere. Et av funnene var at de vellykkede 
giverne ikke bare var ble drevet av andres interes-

De som gir
Foretrekker å gi mer enn de får. I motsetning til de som 
tar, er giverne svært opptatt av menneskene rundt seg 
og hva de selv kan gjøre for andre. Giverne har en annen 
innstilling enn de som tar. De som tar hjelper andre ut fra 
en strategisk vurdering om at deres egen nytteverdi ved 
å hjelpe andre er større enn kostnadene. Giverne hjelper 
dersom nytteverdien for andre er større enn kostna-
den ved å yte hjelp. Alternativt hjelper giverne uten å 
forvente å få noe tilbake. 

Matcherne
Er verken rene givere eller mennesker som alltid tar. De 
søker å opprettholde en balanse mellom å gi og få. Mat-
chernes hovedprinsipp er rettferdighet, når de hjelper 
andre beskytter de selv ved å søke gjengjeldelse. En 
matcher tror på like deler gi og få, og baserer relasjonene 
sine på likeverdig utveksling av tjenester. 

en strategisk vurdering om at deres egen nytteverdi ved 
å hjelpe andre er større enn kostnadene. Giverne hjelper 
dersom nytteverdien for andre er større enn kostna-
den ved å yte hjelp. Alternativt hjelper giverne uten å 
forvente å få noe tilbake. 

matcher tror på like deler gi og få, og baserer relasjonene en strategisk vurdering om at deres egen nytteverdi ved 
å hjelpe andre er større enn kostnadene. Giverne hjelper 

matcher tror på like deler gi og få, og baserer relasjonene 
sine på likeverdig utveksling av tjenester. 

3 roller i sosial samhandling

Vi veksler vi 
mellom rolller, 
fra  jobbsituasjon 
til jobbsituasjon 
og i ulike sosiale 
relasjoner. De 
�este utvikler av 
oss imidlertid et 
dominerende trekk 
som preger vår 
tilnærming til de 
�este mennesker 
det meste av tiden. 
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Anita Myklemyr følger utenlandske og norske nettsider,  
blogger og papirmedier som skriver om ledelse.

Observert

Rekrutterere blir LinkedIn -pro�er
Rekrutterere leser kandidaters oppdateringer av LinkedIn-profiler som et signal på økende åpenhet til ideen 
om å skifte jobb. De følger med på det de mener kan være en underliggende psykologisk motivasjon hos 
kandidatene, hvilket hjelper rekruttererne med å plukke ut interessant informasjon i det havet av CV-data 
som finnes der ute. Financial Times skriver at den britiske delen av det globale rekrutteringsselskapet Hay i 
januar 2013 var ferdige med å lage et system der det ble laget koblinger mellom deres egen interne kandi-
datdatabase og LinkedIn på en slik måte at de nå straks får meldinger når potensielle kandidater endrer 
LinkedIn-profilen sin. Dermed kan de lese meldingene som strømmer inn når de jakter på nye rekrutterings-
muligheter. Ikke ulikt journalister som løpende følger med på Twitter i håp om å finne nyheter.

Antall konkurser som er åpnet i første kvartal 2014. Dette er knappe ti prosent 
�ere konkurser enn i samme kvartal 2013, melder Statistisk sentralbyrå. 

1299

Ugi�e sjefer -  
et risikoprosjekt

I noen situasjoner utstråler folk som 
bryter formelle kleskoder høyere 
status og mer kompetanse enn andre.

Det gikk ikke upåaktet hen i mediene da Facebook-gründer  
Mark Zuckerberg dukket opp i hettegenser i et viktig investormøte. 
Noen mente det var respektløst å møte velkledde bankfolk og inves-
torer i dette antrekket. Andre mente imidlertid at det signaliserte 
selvsikkerhet.

Doktorgradskandidat Silvia Bellezza, professor Francesca 
Gino og førsteamanuensis Anat Keinan ved Harvard Business 
School har studert hvorfor en lite konform stil kan føre til at man får 
et positivt inntrykk av folk, skriver MIT Sloan Management Review.

Funnene viser at en lite konform stil kan gi positive signaler om 
status og kompetanse når folk tror at den det gjelder kjenner de 
aksepterte normene og er i stand til å følge dem, men bevisst velger 
å bryte dem. Det er noe helt annet hvis folk tror at en person dukker 
opp i eksempelvis hettegenser fordi han eller hun ikke kjenner 
de formelle normene og kleskodene eller ikke har penger til å kle 
seg slik det forventes. Da har den uformelle stilen overhodet ingen 
positiv effekt.

For at en lite konform, men bevisst stil skal oppfattes som et posi-
tivt signal med hensyn til status og kompetanse, må de forventede, 

etablerte reglene og standardene i situasjonen ifølge forskerne 
være svært «strenge». Effekten av Zuckerbergs hettegenser 

hadde ikke vært den samme hvis finansfolkene han møtte ikke 
jevnt over ikke var så nøye på kleskodene.

Uformell stil  
kan gi status

Forskere i USA har 
studert gi�e og 
ugi�e sjefers hold-
ning til risiko.
Betyr det noe for styret i et selskap om sjefen som 
er ansatt for å lede bedriften er gift eller ikke? Ja, 
mener Nikolai Roussanov, finansprofessor ved 
Wharton, og Pavel G. Savor, professor ved Temple 
Universitys Fox School of Business.

De to har studert hvorvidt sivilstatus påvirker 
investeringsbeslutningene til toppsjefer, og finner 
ifølge nyhetsbrevet Knowledge@Wharton at ung-
karer og ugifte kvinner har en tendens til å være 
mer aggressive i adferden, mens de som har tatt 
turen nedover kirkegulvet ofte er mer forsiktige.

De to professorene har samlet inn fakta om 
sivilstatus til toppsjefer i USAs 1500 største børs-
noterte selskaper, og deretter sett på om selskaper 
som ble ledet av en person som var smidd i hym-
nens lenker handlet annerledes enn selskaper 
som hadde en sjef som var singel.

Hovedfunnet er at selskaper som er ledet av 
single toppsjefer var mer aggressive i investerin-
gene sine når det kom tilbruk av kapital, innova-
sjonsaktivitet, forskning og utvikling enn selska-
per med en gift toppsjef. Selskapene som 
hadde en ungkar eller ugift kvinne på 
toppen, var til en viss grad også mer 
aggressive i oppkjøpssituasjoner.

Forskjellene er også blitt tolket 
inn i et større bilde, som forteller 
at selskaper ledet av single topp-
sjefer ser ut til å ta større risiko, 
målt i svingninger i aksjekurs.
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Noen ganger er det smart  
å takke nei til jobbtilbud.
Det �orerer med råd om hva man kan og bør gjøre for å få de jobbene man 
søker på. Skribenten Liz Ryan har i en artikkel i Forbes snudd på �isa. Hun 
lister opp gode grunner til at man ikke skal si ja til et jobbtilbud. Dette er et 
par av de faresignalene hun mener du bør være oppmerksom på:

Prosessen går altfor fort 
Du har ikke lyst til å vente i uker og måneder på at en arbeidsgiver 
bestemmer seg for om han vil ansette deg eller ikke, men det er et 
faresignal hvis ansettelsesprosessen går i et heseblesende tempo, mener 
Liz Ryan. Hun viser til at noen selskaper tar inn og kaster ut medarbeidere 
så raskt at ansettelsesprosesser får lav prioritet. Hennes råd er: Takk nei 
hvis du får en følelse av at de som intervjuer deg ikke er spesielt interessert i å 
få med akkurat deg på laget, men kun er interessert i å få inn en eller annen som 
kan fylle en stilling. Du har mer lyst til å jobbe for noen som verdsetter deg for den 
du er enn for en som er mest opptatt av at du kan begynne om to uker. 

Altfor uklar beskrivelse av stillingen 
Hvis de som intervjuer deg ikke er enige om hva slags stilling dette er/skal være, 
er det grunn til å være obs. At alt ikke er spikret, er naturlig. Beskrivelsen av en 
stilling er sjelden krystallklar, men hvis det er for mye usikkerhet rundt den rollen 
og det ansvaret du skal ha, kan det bli vanskelig for deg å gjøre en god jobb. Hvis 
forventningene spriker for mye, vil garantert en del mennesker bli lite fornøyd med 
det du måtte levere. Se etter selskaper som vet hva de trenger og kan formulere det i en 
skri�lig stillingsbeskrivelse.

Selv Wall 
Street-kvinner 
tjener mindre 
enn menn
Lønnsgapet mellom kvinner og 
menn gjelder også på sjefsnivå.
I �or hadde de høyest rangerte kvinnelige 
lederne i USAs største banker en 
gjennomsnittsbetaling på 5,6 millioner dollar; 
lønn, bonuser og aksjeopsjoner inkludert. 
Dette er mye, men det er bare 78 prosent av 
det deres mannlige kolleger oppnår. De �kk i 
snitt 7,2 millioner dollar, skriver Fortune.

Lønnsforskjellene i �nansbransjen er 
like store som i andre bransje i USA. Tall for 
alle bransjer under ett viser at kvinnene i 
snitt tjener 77 prosent av det de mannlige 
kollegene gjør. Dette ifølge 2012-tallene fra 
Census, som er de siste statistiske dataene fra 
de amerikanske myndighetene på kjønn  
og lønn.

President Obama har engasjert seg 
i likelønnssaken, og det ligger også et 
lovforslag i Kongressen. viser til for at få i 
Washington vil eller bør bruke tid på å øke 
lønnen til kvinnelige ledere på Wall Street, 
men de mener at det faktum at selv Wall 
Street-kvinner kommer til kort lønnsmessig 
er et bilde på situasjonen til landets  
kvinner som sådan.

Konsulent Ron Ashkenas skriver i et 
blogginnlegg hos Harvard Business 
Review at han har sett mange vari-
anter av denne måten å arbeide på i 
årenes løp. Først haster det. Deretter 
haster det visst ikke likevel.

Han tror at noe av forklaringen 
ligger den moderne forretningskul-
turen. Vi er så vant til at alt skal skje 
raskt. Mange bedrifter har de siste 
årene dessuten nedbemannet, uten 
at arbeidsoppgavene er blitt borte. 
Resultatet er gjerne en forventning 
om at de lederne som er igjen skal 
gjøre mer og mer, raskere og raskere. 
Resultatet blir ifølge Ashkenas kø. Det 
er rett og slett ikke mulig å få gjort alt 
innenfor de knappe tidsfristene. Det 
som startet med en intensjon om å få 
gjort ting raskt, kan dermed ende opp 
som en langdryg affære. Fordi andre 

ting må prioriteres først.
Ett av problemene med denne 

arbeidsmåten er at de oppgavene 
som virkelig haster har en tendens til 
å havne i dem samme køen som de 
andre oppgavene. Det er ingen enkel 
måte å løse problemer som dette på, 
men den amerikanske konsulenten 
mener at økt fokus på prioritering av 
arbeidsoppgaver kan lette situasjonen:

●● Premiér eliminering av unødvendig 
arbeid/arbeid som gir lav verdi.

●● Innfør sterkere disiplin med hensyn 
til å prioritere oppgaver. Jobb med 
teamet for å finne hvilke få ting det 
er som virkelig haster. Disse priori-
terte oppgavene skal gå foran andre 
oppgaver når tiden er knapp.

Få færre falske hastalarmer

Faresignaler i  
intervjusituasjonen

«Man må aldri vinne noe. » (...) »Det går ikke  
an å skremme noen til å bli gode.»
Nils Arne Eggen, tidligere Rosenborg-trener, til Dagbladet.

Har du noen gang fått beskjed 
om at en oppgave haster 
veldig, og etterpå funnet 
ut at så ikke er tilfelle?

arbeidsoppgaver kan lette situasjonen:

Premiér eliminering av unødvendig 

Innfør sterkere disiplin med hensyn 

teamet for å finne hvilke få ting det 
-

terte oppgavene skal gå foran andre 
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Lederspeilet

Linda Rode (50) er en av de første profe-
sjonelle lederne noensinne i et norsk 
advokat�rma. Hun leder i dag et selskap 
med mer enn 200 medarbeidere og 
kontorer i nesten alle større, norske byer.

Av Otto von Münchow 
ottovon@online.no

Rode er administrerende direktør i Steen-
strup Stordrange DA, men hennes inntre-
den i jussen skjedde allerede i 2002 hos 

Bull & Co Advokat�rma. Hun begynte som mar-
kedsdirektør og ble siden administrerende direk-
tør, som en av de første i Norge uten jussbakgrunn.

Ukeavisen Ledelse intervjuer lederen for i dag 
en av Norges ti største advokat�rmaer på Colo-
nialen kafé i Litteraturhuset i Bergen. Og hva er 
vel mer passende en det? Hun skal avlegge avde-
lingskontoret i Bergen en visitt, og selv om Linda 
leder Steenstrup Stordrange fra selskapets kontor 
i Oslo, er det bergenser hun er. Dessuten er hun 
levende opptatt av kultur og litteratur – når hun 
bare har tid.

Kultur og næringsliv
– Kultur i form av for eksempel litteratur eller per-
formances er noe jeg oppsøker i forbindelse med 
ferier og fritid. Men samtidig er kultur blitt stadig 
viktigere i næringslivet, ikke minst hos oss. I Ste-
enstrup Stordrange byr vi på kulturopplevelser på 
våre kundearrangement.

Rode viser til at målet med kundearrangemen-
tene er å skape en minglearena der folk møtes, og 
til det brukes kultur til å knytte folk sammen. I år 
vil Steenstrup Stordrange kjøre �ere jubileums-
arrangement i anledning selskapets 25 år, og da 
vil kulturinnslagene bli enda mer fremtredende.

– Hvorfor benytter vi oss av kultur? Fordi det 
virker veldig godt, og fordi det skaper en god 
atmosfære, påpeker Linda Rode. Hun legger til 
at det norske arrangementet som kanskje best 
har vist hvor viktig kultur kan være, er Innotown-
konferansen i Ålesund.

– Det er en konferanse med kvalitet på hele 
pakken, med masse kulturinnslag og kreativitet 
så det spruter. Innotown viser at kombinasjonen 
innovasjonstalenter i næringslivet og kultur kan 
skape et godt samspill.

Hun peker på at kultur betyr nytenkning, 
nyskapning og kreativitet – kvaliteter som også 
næringslivet er opptatt av.

Annerledes
Linda Rode forteller at advokatene «hennes» er 
veldig opptatt a kultur, riktignok en annen type 

kultur, nemlig bedriftskultur. Bedriftskulturen er 
veldig viktig, den fungerer som et lim innad i �r-
maet.

– En del av vår kultur er at vi skal spille hver-
andre god. Advokater blir ofte oppfattet som 
vanskelige å styre, ofte arrogante. I så måte skiller 
Steenstrup Stordrange seg ut.

Linda Rode drar frem et eksempel der Steen-
strup etter oppstart i 89 rykket inn en annonse i 
avisene der det stod at «vi har åpent hele som-
meren». Det var ikke noe man gjorde den gangen, 
og i Rodes øyne så lite arrogant som tenkes kan. 
Et annet eksempel er selskapets tre Ser: Service, 
service og service. På den tiden var det en tanke 
som ikke var adoptert av bransjen.

– Da jeg tok over som administrerende direk-
tør i Steenstrup Stordrange for tre år siden, gjorde 
jeg en intervjurunde internt og spurte hva som er 
spesielt med oss. Svaret var vår kundeorientering, 
at vi er opptatt av å yte service for våre kunder.

– Dette er noe vi er veldig fokusert på, og kan-
skje gjør det oss mindre introvert enn andre advo-
kat�rmaer. Bransjen ellers er jo veldig uniform, 
men vi tar ikke oss selv så veldig høytidelig.

Merkevarebygging
Alt er likevel ikke endefrem og like enkelt, selv 
ikke i Steenstrup Stordrange. Rode peker blant 
annet på at det å bygge en felles merkevare for et 
advokat�rma er krevende. Advokater vil gjerne 
pro�lere seg selv. Hun peker på at i bransjen er 
det vanlig å eksponere enkeltpersoner den enkelte 
partner, men med 50–60 advokater blir det fort 
vanskelig.

Linda Rode har erfart at det ikke er den strate-
giske fasen av merkevarebyggingen som er pro-
blematisk. Det å �nne et navn, det å �nne hvilke 
posisjon merkevare har og hva en ønsker å være, er 
forholdsvis enkelt. Steenstrup Stordrange har for 
eksempel troverdighet for å være serviceinnstilt 
og kunne sin juss.

– Det som er vanskelig, er når du skal levere på 
merkevaren. Da har vi plutselig 200 fotsoldater 
som skal levere, og som må kunne identi�sere seg 
med merkevaren.

Rode peker på at alle er forskjellige og likevel 
skal levere på samme merkevare. Advokatene er 
veldig individuelle. Et advokat�rma er ikke som en 
tannkremtube når det gjelder merkevarebygging 
slår hun fast.

Linda Rode (50)
Sivilstand: Gi�. Har en 
datter, Anna, på 13 år og 
en sønn, Haakon, på 17.
Utdanning: Diplom-
Markedsøkonom, 
Norges 
Markedshøyskole/
BI, Bedri�søkonom, BI
Erfaring: 2011- 
Advokat�rmaet 
Steenstrup Stordrange 
– Administrerende 
direktør 2006–2011 
MarkUp Consulting 
– Executive 
client manager, 
medeier 2002–2005 
Bull & Co Advokat�rma 
– Administrerende 
direktør, 
markedsdirektør 1998–
2002 Mølnlycke 
Health Care – 
Administrerende 
direktør, Nordic 
business 
manager 1988–1998 
SCA – divisjonssjef, 
markedssjef
Interesser: Driver 
mye med trening, 
som løping, tennis og 
på ski. Og så er hun 
glad i å lese. For tiden 
holder hun på med 
en Winston Churchill 
biogra� og romanen 
Gold�nch av Donna 
Tartt.

Mini-CV

Den  
profesjonelle 
lederen

Kundene til Steenstrup Stordrange er opptatt av 
jussen. Men det er noe Rode tar for gitt. Istedenfor 
er hun opptatt av å skape merverdi, og én måte er 
å kombinere tradisjonelle advokattjenester med 
konsulentvirksomhet. 

Rev i hønsehus
– Hvis vi kan fungere som rådgivere som forstår 
kundene og gir gode råd, da skaper vi merverdi. 
Alle vil det, men det er vanskelig å levere, under-
streker Linda Rode.

Steenstrup Stordrange har delt organisasjonen 
i markedsområder, der advokat�rmaet har tatt mål 
av seg å bli best. Et slikt område er for eksempel 
�skeri og havbruk.

– Det at vi spesialiserer oss på enkelte markeds-
områder gjør at vi kan by på mer. Vi har blogg, 
levere ekspertkommentarer og sette dagsorden 
innen disse områdene, sier Rode.

– Det er alle disse elementene som gjør det kre-
vende å levere på merkevaren.

Linda Rode var en av de første som ble ansatt 

Advokatene er veldig individuelle. Et advokat�rma er ikke                               som en tannkremtube når det gjelder merkevarebygging sier Linda Rode.
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i et advokat�rma for å jobbe med markedsføring 
den gang hun begynte i Bull & Co. Da hun senere 
tok over som administrerende direktør, introdu-
serte hun profesjonell ledelse i advokatbransjen. 
I dag er hun fortsatt én av fem-seks i ledere blant 
de 50 største advokat�rmaene i landet som ikke 
har jussbakgrunn.

Hun opplever det ikke som noe problem å være 
reven i hønsehuset. Tvert imot synes hun det er 
svært givende, ikke minst fordi hun jobber med 
dyktige folk. Dette er medarbeidere som er kom-
petente og tar til seg store mengder informasjon. 
Samtidig gir det egne utfordringer, fordi advokater 
stille spørsmål hele tiden og aldri slutter med å 
være advokater.

Et inkluderende leder
– Du må hele tiden bevise, selv om du er sjefen. De 
utfordrer og liker å bli utfordret, og det er noe som 
skaper mange gode diskusjoner. Noen ganger kan 
det ta for lang å komme til en beslutning, men da 
må du være bestemt og ta en avgjørelse, sier Rode.

– Jeg synes det er gøy å kunne utgjøre en for-
skjell i forhold til mine områder som er merkeva-
rebygging, markedsutvikling og ledelse. Dette er 
ikke noe du lærer på jusstudiet. På mange måter 
jobber på hver vår banehalvdel. Vi har hver vår 
kompetanse som møtes på midten.

Den største forskjellen mellom å lede advoka-
ter og andre bransjer er for Linda Rode en annerle-
des strukturen. I andre bransjer har hun et sjikt av 
mellomledere rundt seg som hun jobber sammen 
med. Men i et advokat�rma er alle med og produ-
serer, og alle skal levere.

Rode er en åpen og inkluderende leder. Hun 
ønsker langt på vei å være samarbeidsvillig, sam-
tidig som hun vet hvordan hun vil ha ting. Rode 
legger til at det å ha erfaring er viktig når du skal 
lede en gjeng med sterke advokater.

Engasjement
Hennes lederstil handler veldig mye om samar-
beid og kommunikasjon. Ifølge henne selv bruker 
hun enormt mye av sin tid til å snakke med med-

arbeidere i advokat�rmaet. Alt skjer i samtaler 
sier Rode som legger til at hennes lederstil passer 
advokatbransjen.

– Det handler om prosesser, og det handler om 
å dra med seg folk. Jeg kan ha mange prosesser 
løpende samtidig. Som leder tror jeg på det å peke 
på en vei og så drive det sammen med medarbei-
derne. Det kan for eksempel være det at vi skal bli 
gode rådgivere, uttaler Linda Rode.

For å få det til peker Rode på at det er helt nød-
vendig å være genuint interessert i kunden. Det 
handler om å være ekte. Da må du være engasjert 
som rådgiver.

Dermed er samtalen tilbake der den begynte, 
idet engasjement er en forutsetning for kreative 
prosesser, enten vi snakker om næringsliv eller 
kunst og kultur. Og for Linda Rode er det, det som 
gjør det gøy å drive business.

– Engasjement gjør dette til noe annet enn salg. 
Vi er ikke industri, og det må vi heller aldri bli. Det 
er det som er spesielt for dem som er avhengig av 
å levere med hodet. 

FOTO: OTTO VON MÜNCHOW

Advokatene er veldig individuelle. Et advokat�rma er ikke                               som en tannkremtube når det gjelder merkevarebygging sier Linda Rode.
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Liv og ledelse

Av Anita Myklemyr
am@ukeavisen.no

I 25 år har Jan P. Hagberg, som akkurat har fylt 
75, jobbet tett på norske ledere som rådgiver. 
Han jobber ikke fulltid lenger, men er fortsatt 

aktiv lederutvikler for en del organisasjoner. Han 
har en uvanlig bakgrunn til lederutvikler å være. 
Hagberg har jobbet som profesjonell sjelesørger, 
og var den som forfattet den første boka om sorg 
og sorgarbeid som kom ut i Norge. Det har med 
andre ord vært jobben hans å snakke med alvor-
lig syke mennesker, døende mennesker og med 
etterlatte som står igjen i sorgen.

– Hva lærte du av å snakke med folk i så tunge 
situasjoner?

– Jeg erfarte at det viktigste ikke var å være 
misjonær, men å la de som hadde det vanskelig 
få lov til å være seg, mens jeg var meg. Når man 
møter døden, møter man seg selv. Det er en dyp 
egenvandring, og det de døende ønsket, var en 
opplevelse av å bli tatt imot.

Man kan spørre seg om sjelesorgarbeid over-
hodet kan ha noe til felles med lederutvikling, 
men Hagberg forteller at menneskesynet og til-
nærmingen er den samme. Han jobber ofte med 
ledere for å få de til å bli �inkere til å faktisk se de 
menneskene de har rundt seg.

Ser ikke de �inke
Norsk arbeidsliv har utviklet seg til matriseorga-
nisasjoner der mange jobber selvstendig og har 
stor frihet i jobben. Hagberg er blant dem som har 
tro på coachende lederskap i kunnskapsbedrifter, 
men han mener det er et stort problem at mange 
ledere gir �inke medarbeiderne for lite oppmerk-
somhet og utfordringer.

Når ledere ser at de har svært dyktige og selv-
stendige medarbeidere som løser store utfordrin-
ger, slipper de taket.

– Men etter hvert slutter ikke lederne bare å 
styre, de slutter også å coache og gi oppmerksom-
het. Den nye kunnskapslederen glemmer ofte at 
også �inke folk trenger oppmerksomhet. De �inke 
blir overlatt til seg selv. Jeg spør ofte medarbei-
derne når jeg er ute i bedriftene: Hva trenger du for 
å gjøre en god jobb? 70 prosent svarer at de ønsker 
mer oppmerksomhet. Det å bli sett.

– Råtner på rot
Hagberg har utviklet et ledelsesverktøy han har 
kalt SGL, hvor en av modellene viser medarbei-
derutvikling i �re faser, samt typisk ledelse i de 
ulike fasene (se �guren). I den ene fasen, fasen 
han omtaler som selvledersituasjonen, er med-
arbeideren dyktig og jobber med store utfordrin-
ger. Lederen gir på sin side mye frihet og bedriver 
lite styring, men han gir like fullt medarbeideren 
oppmerksomhet.

På dette stadiet fungerer arbeidslederen som 
en mentor som får sine medarbeidere til å jobbe 
mot felles mål gjennom felles visjoner, kvali-
tetsverdier og mentale bilder. Dette er ifølge 
Hagberg en god fase, men situasjonen kan 
over tid gli over i en annen fase hvor opp-
merksomheten fra lederens dabber av.

Det som kan skje i denne fasen, 
er at medarbeideren får både for små 
utfordringer og for lite oppmerksomhet 
fra sin egen leder. Dette mener Hagberg 
kan gå på helsa løs. Lite meningsfulle 
oppgaver og lite oppmerksomhet tapper 
folk for energi og eierskap til jobben. 
I verste fall brenner de ut.

– Mange ledere ser ikke at også dyktige 
medarbeidere har behov for oppmerksomhet, 
sier Jan P. Hagberg, lederutvikler, prest og 
forfatter av Norges første bok om sorgarbeid.

– Mange kunnskapsledere lar dyktige ansatte 
råtne på rot. Det er dét som skjer med medarbei-
dere som har ferdighetene, men ikke får store nok 
utfordringer eller oppmerksomhet nok. De råtner 
på rot. De blir ikke sett.

Undervurderer faglig inspirasjon
Hagberg mener å se at problemet med at dyktige 
ansatte råtner på rot er blitt større de siste årene. 
Han mener at vi er i ferd med å snuble litt i vår 
egen greie. Kunnskapsnivået blant medarbei-
derne er så høyt og viljen til å gi frihet så stor, at 
man glemmer at medarbeidere trenger omsorg 
og inspirasjon.

– Faglig inspirasjon ikke har nok status. Det 
burde være et lederideal, sier Hagberg.

At ledere ikke er �inke nok til å se sine med-
arbeidere og inspirere dem, er noe av grunnen 
til at arbeidslivet i dag etterspør store mengder 
coaching i de eksterne markedene, hevder Jan P. 
Hagberg.

– Det er et rop om oppmerksomhet og tilhørig-
het der ute. Sånne som meg lever av det behovet.

For lederen blir det et spørsmål om ideo-
logi. Skal du kjøpe den typen tjenester uten-
for bedriften eller skal du ta ansvar for det 

selv. Det Hagberg jobber med, er å 
avdekke hvor stort behovet er 

for coachende lederskap, 
for så å coache ledere til 

å ta ansvaret selv.

– Etter hvert slutter ikke 
lederne bare å styre, de 
slutter også å coache 
og gi oppmerksomhet, 
sier lederutvikler Jan P. 
Hagberg, som mener det 
er stort problem at mange 
kunnskapsledere ikke ser 
sine medarbeidere. 

Jan Petrus 
Hagberg
Lederrådgiver, prest, 
forfatter. Daglig leder  
i Kreativitetshuset. 

Bakgrunn: 
Utdannet teolog ved 
Universitetet i Oslo, 
vært sykehusprest, 
studentprest og 
residerende kapellan 
i Oslo Domkirke. 
Lederutvikler/
coach Norsk Hydro, 
Skattedirektoratet, 
Statens Vegvesen 
m.�. Driver nå 
lederutvikling 
gjennom eget �rma. 

Har skrevet bøker om 
sorg, gruppevekst, 
sjelesorg, ledelse og 
dysleksi.

– Lar dyktige ansatt e råtne på rot
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Ledelse av ansatte i ulike faser

«Det er et 
rop om opp-
merksomhet 
og tilhørig-
het der ute»

Kontakt:  Kristin Schage  l  936 46 302  l  kristin@nca.as  l  www.norskcoachakademi.no

Utdanning i coaching i henhold til internasjonal standard - ICF - for deg som 
ønsker å tilegne deg en coachende lederstil, væremåte eller utvikle deg til coach.

�or-Andrè 
Aresvik

Jeg har jeg lært det 
grunnleggende rundt 
coaching. Jeg har 

møtt fantastiske mennesker og fått 
økt selvinnsikt.  Som prosjekt- og 
personalleder benytter jeg coaching 
teknikkene jeg har tilegnet meg daglig.  
Jeg er ikke i tvil om at kurset har gjort meg 
til en bedre leder og et bedre menneske.

Efwa 
Hagstrøm

Utdannelsen til coach 
på Norsk Coach 
Akademi har vist 

seg være uvurderlig. Den har gitt et 
solid grunnlag for å bruke mine evner 
og kunnskaper fullt ut for å hjelpe 
dyktige mennesker bli enda dyktigere. 

Kari Anne 
Ulset

Det var interessant å 
merke hvor entusiastisk 
jeg ble etter Modul 1. 

Jeg fikk masse energi og iver etter å lære 
mer om coaching. Det at kursleder vår 
åpen, ærlig og oppmuntrende førte til at 
vi deltakere også følte det var greit å gi 
av oss selv og dele. 

Kunsten åcoache
Trinn 1 Kunsten å coache    Oppstart 13.–15. mai
Fremtidens Ledelse              Oppstart 4.–6. november

– Lar dyktige ansatt e råtne på rot
Ledergruppene
Når Hagberg jobber med grupper med ledere, det 
være seg en ledergruppe eller et ledernettverk, 
handler det igjen om å se og bli sett. De skal gi 
hverandre tilbakemeldinger om sterke sider og 
skyggesider. Hagberg mener at utviklingsklimaet 
blir best når deltagerne har sett hverandre slik de 
faktisk er, og aksepterer det.

– I en bedrift vil det være positivt at ikke alle er 
like. Er alle like, skapes det lite nytt. Dette snakker 
vi om på forhånd. Det vi er på jakt etter er å tyde-
liggjøre hvor gruppen har sine sterke sider, om de 
utfyller hverandre og hvordan de kan utvikle seg.

– Du legger opp til at ledere skal vise frem skyg-
gesidene sine. Det ligger en risiko det. Hvor ofte går 
det galt?

– Jeg jobber med gruppene en god stund på 
forhånd og bruker ikke metodikken på kunder 
som ikke er forberedt. Det har vel hendt at det 
har gått for langt, men det er veldig sjelden dette 
går galt. Jeg har to typer kunder. De som er i stor 
nød og de som vil utrette veldig mye. Kulturer 
som vil mye, tåler også mye, er min erfaring. De 
vil oppnå resultater og vet at de vil få mer ut av 
hver enkelt person og gruppen hvis de kjenner 
hverandre. Det som skjer, er som regel at folk 
opplever at de andre godtar dem som de er, og 
da skjer det samme som skjer under sjelesorg: 
Det ligger en stor styrke og trygghet i å oppleve 
at du blir godtatt og sett av menneskene rundt 
deg. Du vokser på det. 

Styring

Juniorsituasjonen
Utfordringene og ferdighetene som forventes 
er alminnelige.

Situasjonsbestemt ledelsesadferd vil 
normalt kreve: 

●● Lite personlig oppmerksomhet og bekref-
telse. 

●● Høy ressursbruk på kvalitetssikring av 
arbeidsoppgaver, ansvar, måloppfyllelse etc. 

Seniorsituasjonen
Utfordringene er store og ferdighetene som 
forventes av medarbeideren er alminnelige, 
men over gjennomsnittet.

Situasjonsbestemt ledelsesadferd vil kreve: 

●● Mye personlig oppmerksomhet og coaching 
for å utvikle de som er usikre og forbedre de 
som er «for trygge». 

●● Høy ressursbruk og en bevisst kultur innen-
for kvalitetskontroll.

Selvledersituasjonen
Utfordringene er store og ferdighetene som 
forventes av medarbeideren er spesielle.

Situasjonsbestemt ledelsesadferd vil kreve:

●● Mye personlig oppmerksomhet, kompetanse-
utvikling og coaching for å hindre «utbrenthet» 
hos sterke selvgående og profesjonelle fag-/ og 
ressurspersoner.

●● Lite styring. Ansatte som får påvirke og lede 
sin egen arbeidssituasjon ledes gjennom felles 
visjoner, kvalitetsverdier og mentale bilder.

«Utbrent»-situasjonen
Utfordringene er små, medarbeiderens 
ferdigheter er store.

Vanlig lederadferd i denne fasen:

●● Lederen gir medarbeideren for lite personlig 
oppmerksomhet, kompetanseutvikling og coac-
hing. Det brukes også lite ressurser på kvalitets-
styring og krav/forventninger. Selvlederkompe-
tansen slites ned. 

●● Situasjonen krever handling og endring. Det 
være seg i form av omstilling/jobbrotasjon eller 
andre oppgaver (fag, kompetanse). Lederen kan 
ikke lukke øynene. 

KILDE: SGL/ JAN P. HAGBERG
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Av Martin Moland 
martin.moland@ukeavisen.no 

Spørsmålet om lederlønnsordningene i de 
selskapene som forvaltes av staten er et tema 
som stadig er oppe til debatt. Den foreløpig 

siste akt i debatten kom når DNB-sjef Rune Bjerke 
mottok en bonus mange mente var umusikalsk, 
særlig med tanke på at han kort tid i forveien 
hadde forespeilet både kunder og aksjonærer at 
det ville bli nødvendig med et spleiselag for at ban-
ken ikke skulle bli skadelidende som en følge av 
nye og strengere bankkrav.

En løsning for å gjøre bruken av bonuser mer 
rettferdig er at man deler noe av overskuddet på 
alle ansatte i bedriften uavhengig av den direkte 
måloppnåelsen som kan spores tilbake til hver 
enkelt, såkalt overskuddsdeling. En spørrerunde 
Ukeavisen Ledelse har gjort blant børsnoterte 
selskaper der staten har en betydelig eierandel 
tilsier at det hos de aller �este er svært uvanlig 
å dele utbyttet med alle ansatte i selskapet, uav-
hengig av hvor mye de selv har direkte bidratt til 
overskuddet. Bare DNB og Kongsberg-gruppen 
har en ordning der det skjer en automatisk deling 
med alle ansatte. 

– Hos oss i Kongsberg Gruppen har alle ansatte 
de siste årene fått ta del i overskuddet. Vi har �ere 
forretningsområder og kontorer i om lag 25 land 
verden over, men dette er noe alle ansatte får ta del 
i. I år var det i anledning vårt 200-årsjubileum også 
en ekstra jubileumsbonus til alle ansatte i tillegg 
til den årlige utbetalingen, sier Johannes Dobson, 
kommunikasjonssjef i Kongsberg-gruppen i en 
e-post til Ukeavisen Ledelse. 

Vanlig med prestasjonsbonus
Utover disse to eksemplene er det dårlig med 
deling med alle ansatte uavhengig av den direkte 
målbare måloppnåelsen i de børsnoterte sel-
skapene der staten er inne. Det som derimot er 
adskillig mer vanlig er at alle ansatte får ta del i 
en prestasjonsordning, der bonusen som deles 
ut avhenger av graden av måloppnåelse for den 
enkelte ansatte, eller den enkelte gruppe. Halvor 
Molland, informasjonsdirektør i Hydro, forteller 
at alle deres ansatte har et element av slik lønn. 

– Det vil si at ansatte, på samme måte som 
konsernsjef og konsernledelse, ved starten av 
året de�nerer konkrete mål for året. Basert på 
grad avmåloppnåelse får de inntil 1 månedslønn 
i bonus. Dette er samme system som konsern-
ledelse og konsernsjef har med målsetting og 
vurdering avmåloppnåelse, men potensialet for 

konsernsjefen er 50 prosent av årslønn, mens kon-
sernledelsen for øvrig kan få 40 prosent av årslønn, 
sier Molland. 

Den samme ordningen �nner man i Yara, der 
bonusen blir kalkulert med utgangspunkt i det 
såkalte CROGI-målet. Dette målet brukes gjerne 
for å måle hvor e�ektivt et selskap bruker de pen-
gene som det investerer i seg selv. 

– For 2014 gjelder for eksempel at bonus blir 
null dersom CROGI kommer under 7 prosent, og 
trinnvis økning opp til en 130 prosent bonussats 
dersom CROGI er over 14 prosent. Størrelsen på 
utbetalingen er også basert på grad av måloppnå-
else. Størrelsen på grunnbeløpet for beregning av 
bonus varierer, men er oftest enten en måneds-
lønn eller 6 prosent av bruttolønn, forklarer Bern-
hard Mauritz Stormyr, kommunikasjonsdirektør 
i Yara. 

Vil gi bedri�ene valget
Partiene er uenige om hvorvidt de ønsker å innføre 
et krav i den neste eierskapsmeldingen om at alle 
bedrifter med statlig eierskap skal ha en bonusord-
ning som inkluderer alle ansatte. Høyre-medlem i 
næringskomiteen, stortingsrepresentant Gunnar 
A. Gundersen fra Hedmark, legger ikke skjul på det 
faktum at han er skeptisk til et system der staten 
skal kreve at alle bedrifter med statlig eierskap skal 
ha en bonusordning som favner alle. 

– Høyre ser positivt på, og ønsker å stimulere 
ansattes medeierskap. Der ligger det en form for 
overskuddsdeling. Vi kan politisk tilrettelegge 
skattemessig for ansattes eierskap, men det er 
styrene som må vurdere om medeierskap eller 
overskuddsdeling er egnet for det enkelte sel-
skap. Det er viktig å skille mellom hva vi politisk 
ser positivt på og det ansvar det enkelte styre har 
for å håndtere sin bedrift, sier han. 

Heller ikke Gundersens ideologiske motpol, 
SV-leder Audun Lysbakken, mener det er en god 
idé å kreve bonusordninger for alle ansatte som 
en del av den nåværende regjeringens varslede 
eierskapsmelding. 

– Jeg synes i utgangspunktet det er galt at topp-
ledere skal få skyhøye bonuser. Jeg synes derfor 
ikke at et tilsvarende system for øvrig ansatte er en 
god idé.  I stedet bør bruken av bonuser begrenses 
og holdes til et minimum. For de aller �este er det 
langt viktigere med en god grunnlønn, framfor at 
en større del av lønna skal være usikker inntekt. 
Dette er ikke minst viktig i et likelønnsperspek-
tiv. SSB slo nylig fast at midlertidige tillegg og økt 
bruk av bonuser er en viktig del av forklaringen 
bak lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, 

Uenige  om  
penge-
delingskrav
Det �nnes per i dag ingen krav om at overskudd i stat-
lige selskaper skal fordeles på alle ansatte i bedri�en. 
Uenigheten om et slikt krav er stor i det politiske miljøet. 

sier Audun Lysbakken som forklaring på hvorfor 
han er mot forslaget. 

KrF og Ap mer positive
Arbeiderpartiet, og næringspolitisk talsperson 
Else-May Botten, er mer positivt innstilt til å stille 
et slikt krav gjennom eierskapsmeldingen. Hun 
påpeker at partiet først og fremst ønsker seg færre 
bonusordninger i de store statlige selskapene, 
men understreker følgende: 

– Jeg mener likevel at dersom et selskap har 
bonusprogrammer for ledelsen, bør det være 
naturlig å vurdere om disse også skal omfatte de 
øvrige ansatte.

Også KrFs Line Henriette Hjemdal, som er 
partiets næringspolitiske talsperson, er åpen for 
tanken om å stille krav om overskuddsdeling. 
Imidlertid mener hun det er viktig å sørge for at 
dette ikke fører til en uthuling av den sentraliserte 
modellen for lønnsfastsettelse. Hun frykter nem-
lig at bonuser kan komme som en erstatning for 
lønnsvekst i bedriftene. 

– Derfor mener KrF at overskuddsdeling i stats-
eide bedrifter er en interessant tanke så lenge det 

Insentivordninger

«Dersom et 
selskap har 
bonuspro-
grammer 
for ledelsen, 
bør det være 
naturlig å 
vurdere om 
disse også 
skal omfatte 
de øvrige 
ansatte.»
Else-May Botten, 
næringspolitisk 
talsperson i Arbei-
derpartiet

SV-leder Audun Lysbak-
ken vil heller begrense 
bruken av bonuser enn 
å sørge for at bonusord-
ningene favner alle. 

Aps næringspolitiske 
talsperson, Else-May 
Botten, er åpen for å 
stille krav om bonusord-
ninger som favner alle. 
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Kvaløy mener det kan diskuteres i hvor stor 
grad det er en trend med team-baserte insenti-
vordninger. Han påpeker imidlertid at det er en 
trend i retning av at man bruker mer prestasjons-
basert lønn enn det som tidligere har vært tilfellet. 

– Men vi ser at dette i like stor grad dreier seg 
om en økning i bruken av individuell prestasjons-
lønn heller enn en ren overgang til team-baserte 
insentiver. Videre opplever man også at stadig 
�ere bruker kombinasjoner av individuelle og 
gruppebaserte insentivordninger, sier han. 

– Vanskelig med generelt råd
På spørsmålet om de bedriftene som enda ikke 
benytter seg av gruppebaserte insentivordninger, 
som for eksempel overskuddsdeling, bør vurdere 
å gjøre dette ønsker Kvaløy å ikke gi noe generelt 
råd. En slik vurdering må blant annet ta høyde for 
hvilken bransje selskapet jobber innenfor, hvilke 
type jobber det er snakk om, og hva slags folk man 
ønsker at bedriften skal bestå av også i framtiden. 
Dette siste kan være et poeng man ofte overser, 
mener økonomiprofessoren. 

– Når man skal utarbeide et insentivprogram 

må man ta med i beregningen både hvordan dette 
vil bidra til å motivere de nåværende ansatte, men 
også hvordan det vil bidra til seleksjon av framti-
dige ansatte. Om man velger en insentivordning 
som premierer for eksempel individuell målopp-
nåelse er det grunn til å tro at man kan tiltrekke 
seg de som setter pris på den konkurransen slike 
individuelle ordninger ofte innebærer. Hvorvidt 
man ønsker slike ansatte er ofte et spørsmål om 
hvilken bransje man er i, sier han. 

Selv om man går over til en team-basert ins-
entivordning tror Kvaløy det i enkelte tilfeller kan 
være nødvendig med et element av individuell 
prestasjonslønn om man skal holde på de beste 
arbeidstakerne. Dette vil være nødvendig til tross 
for at team-bonuser og annet kan gjøre at �ere 
velger å bli i bedriften over lengre tid. 

– De mest produktive i et team kan føle at de 
får for lite igjen for innsatsen og kompetansen om 
de har om de ikke får noen individuell kompensa-
sjon. På den måten kan det, særlig i kunnskapsbe-
drifter, være nødvendig å kombinere individuelle 
og team-baserte insentiver, mener Kvaløy.

skjer som et tillegg til lønn, men at det av hensyn 
til mulige e�ekter på den norske lønnsmodellen 
bør utredes nærmere i samarbeid med partene i 
arbeidslivet, sier Hjemdal til Ukeavisen Ledelse.

Finnes argumenter for prestasjonslønn
Professor i økonomi ved Universitetet i Stavanger, 
Ola Kvaløy, forteller at hovedårsaken til at mange 
bedrifter ønsker å bruke insentiver og prestasjons-
lønn, inkludert såkalte team-baserte insentiver, 
der større team får en del av overskuddskaka, er 
at man både ønsker å få økt produktivitet i bedrif-
ten og at man fra arbeidsgivers side ønsker seg 
økt �eksibilitet i lønnsutbetalingen. Imidlertid er 
ikke team-baserte insentiver, der teamet belønnes 
som helhet, helt uten ulemper. Den kanskje største 
utfordringen er det såkalte gratispassasjerproble-
met, og oppstår når et teammedlem kan «�yte på» 
de andres innsats. 

– Samtidig �nnes gruppepressmekanismer 
hvor overvåkning innad i en gruppe demper 
gratispassasjerproblemet, sier han. Teambaserte 
insentiver kan også fremme samarbeid, bidra til 
bedre lagånd og redusert kon�iktnivå. 

«Man bruker 
insentiver og 
prestasjons-
lønn både 
fordi man 
ønsker økt 
produktivi-
tet, og fordi 
man ønsker 
seg økt �ek-
sibilitet i 
lønnsutbeta-
lingen.»
Ola Kvaløy, pro-
fessor i økonomi 
ved Universitetet i 
Stavanger

FOTO: DNB

 DNB-sjef Rune Bjerkes bonus er den 
siste av en lang rekke lederbonuser som 
skaper o�entlig storm. 



20 Ledelse Nr. 17 fredag 2. mai 2014 Ukeavisen Ledelse

Lederverktøy

Flere av våre 
lederverktøy
�nner du på  
ukeavisenledelse.no

Ny undersøkelse avdekker stor forskjell mellom hvordan 
arbeidsgivere og arbeidstakere ser på bedri�ens matordning. 

– Det kan virke som lederne tar litt lett på viktigheten av å 
tilby et sunt og godt kosthold for sine ansatte. De har mye å 
vinne på å legge til rette for en sunn og variert lunsj, sier 
ernæringsfysiolog.

Av Bård Andersson
bard.andersson@ukeavisen.no

Opplever du at dine ansatte er slappe, og 
ikke klarer å gi alt? Da bør du kanskje se 
nærmere på om du har sørget for å legge 

til rette for et sunt og godt kosthold på arbeids-
plassen, ifølge ernæringsfysiolog Kari Sellæg ved 
Norges idrettsmedisinsk institutt (NIMI).

NIMI og treningskjeden Stamina har nylig 
gjennomført en spørreundersøkelse, der Nor-
stat har avdekket avvik mellom hvordan norske 
bedriftsledere og ansatte oppfatter vektleggingen 
av helsefremmende tiltak på arbeidsplassen. 

– Én av �ere ting vi har sett nærmere på er hvor 
mye arbeidsgiverne legger til rette for en sunn 
livsstil på arbeidsplassen, deriblant sunne tilbud 
i kantinen, sier Kari Sellæg til Ukeavisen Ledelse. 

Hun forteller at 60 prosent av 300 spurte 
bedriftsledere og HMS-ansvarlige oppgir at det 
er fokus på sunn og variert mat i kantinen. Bare 
13 prosent av de spurte arbeidstakerne (et utvalg 
på 682 respondenter, red.anm.) mener det samme 
om matordningen til virksomheten de arbeider i. 

– Har alt å vinne
Selv om disse to respondentgruppene ikke kan 
sammenliknes direkte, �nner man en klar ten-

dens i undersøkelsen – der de 300 spurte bedrifts-
lederne og HMS-ansvarlige generelt har en mer 
positiv oppfatning sitt eget helsetilbud enn det 
den gjennomsnittlige arbeidstakeren har. 

Kari Sellæg er ekspert på livsstilsendringer, 
kosthold og ernæring. Hun mener at bedriftsle-
dere har alt å vinne på å løfte matkvaliteten på 
arbeidsplassen til et høyere nivå:

– Lunsjen er et av våre tre hovedmåltider og er en 
viktig del av vårt totale kosthold. Dermed kan hva 
vi spiser til lunsj, få betydning for helsa på lang sikt, 
men det å spise riktig og ofte har stor innvirkning 
på hvordan vi arbeider her og nå, forklarer hun.

«Langsomme» karbohydrater
Ernæringsfysiologen mener at det å ha tilgang på 
«langsomme» karbohydrater og frukt på arbeids-
plassen kan bidra til å holde arbeidsfokuset oppe 
over lengre perioder.

– Mange av oss yter mer og bedre når vi har et 
jevnere blodsukker, forteller hun.

Selv om mange har store kantiner som er drevet 
av profesjonelle aktører, er de �este arbeidsplas-
sene i Norge mindre og mellomstore bedrifter som 
drifter kantinene sine selv. 

Sellæg forteller at vi er mange timer på jobb i 
løpet av livet, og at dårlig mat derfor øker risikoen 
for livsstilssykdommer. Forteller arbeidsgiverne 

Ernæringsfysiolog 
Kari Sellæg ved Norges 
idrettsmedisinsk insti-
tutt (NIMI).

Sunn mat = bedre ansa tte?
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Sunn mat = bedre ansa tte?

Her er noen av NIMIs 
konkrete tips til bedri�sledere 
som vil ta grep for å få en 
sunnere arbeidsplass:
Fem om dagen:
●● Frukt er et lettvint og godt mellommåltid

●● Tilgang til mellommåltider er spesielt viktig for 
arbeidsplasser, der de ansatte jobber lenge og 
bruker hodet aktivt – fordi det kan bidra til  
å holde konsentrasjonen oppe

Grove alternativer:
●● Ifølge myndighetenes helseanbefalinger bør  

vi ha i oss mellom 70 og 90 gram sammalt mel 
og/eller fullkorn om dagen 

●● Både store og små bedri�er bør ha grovt  
brød i kantina eller på kjøkkenet

Reduser søtsakene:
●● Reduser søtsakene og fyll på med frukt 

●● Selv om sukker og ka�e får deg til å føle deg pigg 
umiddelbart, faller blodsukkeret raskt igjen. Det 
samme gjør konsentrasjonen

Bytt ut saltbøssene med urter:
●● Nordmenn generelt har et altfor høyt saltinntak, 

og industri-fremstilt og halvferdig mat er den 
store kilden til det høye saltinntaket. 

●● Bytt ut saltbøssene med friske/tørkede  
urter i stedet 

●● Vær obs på at blandingskrydder også 
kan inneholde salt. Husk derfor å lese 
innholdsfortegnelsen

Grønnsaker først:
●● Til kantiner som serverer varm mat anbefales 

det å servere de ansatte en større andel 
grønnsaker enn ris/pasta/poteter 

●● Om det er selvbetjening,  kan man gjøre det 
så enkelt at man setter ut grønnsakene først i 
matrekka 

Gå over til fullkorn:
●● Bytt ut vanlig ris med fullkornsris og  

vanlig pasta med fullkornspasta 

●● Det gir mer �ber og næringssto�er,  
og metter lengre

Mindre mettet fett:
●● Vi nordmenn spiser for mye mettet fett  

i hverdagen. Dette kan arbeidsplassen  
kan hjelpe til å endre på 

●● Server mer fet og mager �sk, og erstatt 
bearbeidet kjøtt med kylling eller kalkun 

●● Bruk ekstra lettmelk i suppa i stedet for H-melk, 
og lag dressinger på kesam i stedet for rømme

Vann til folket:
●● Vi nordmenn elsker ka�e, og på mange 

arbeidsplasser er det lettere tilgang til ka�e  
enn til vann 

●● Mangler kroppen vann kan vi bli slappe, 
ukonsentrerte og få hodepine 

●● Sørg for at vann er lett tilgjengelig gjennom hele 
dagen, men også i kantina

KILDE: KARI SELLÆG, NIMI

Lederverktøy

Ernæringsfysiolog 
Kari Sellæg ved 
NIMI anbefaler 
bedri�s ledere og 
arbeidsgivere å 
ikke slurve med 
kostholdet dersom 
de skal forvente 
e�ektivitet blant sine 
arbeidstakere.

som har deltatt i undersøkelsen den hele og fulle 
sannheten?

– Det kan virke som de sminker situasjonen 
noe, og at arbeidstakerne er mer kritiske. Lederne 
tar muligens litt lett på dette, sier hun.

Forskjell i Oslo
Arbeidstakerne i Oslo skiller seg litt ut. 20 prosent 
av arbeidstakerne i hovedstaden mener at arbeids-
plassen har et fokus på sunn og variert mat i kanti-
nen. Det kan ha sin logiske forklarer, ifølge Sellæg:

– Det er mer kantinemat i større byer. Mange er 
fornøyde med kantinetilbudene sine, spesielt på 
grunn av større sortiment samt �ere og sunnere 
valgmuligheter. Det er ingen tvil om at arbeidsta-
kerne er mer takknemlige når sunn mat prioriteres 
på arbeidsplassen. Det samme gjelder også mulig-
hetene for å trene i arbeidstiden, legger hun til.

«Konsekvensen av et 
vilkår om underteg-
ning som forutsetning 
for avtalebinding, er at 
man står helt fritt til å 
forkaste eller godta for-
handlede og fullsten-
dige utkast til avtaler.»

Kan gi trygghet  
ved forhandlinger 
Signaturforbehold kan være et nyttig 
verktøy i  kompliserte forhandlinger. Er 
det tatt forbehold om signert avtale, er det 
det som gjelder, slår Høyesterett fast.

Av Senioradvokat Kirill Miazine
kirill.miazine@foyen.no

Høyesterett avsa i februar i år en dom i 
en sak om virkningene av signaturfor-
behold. I motsetning til lagmannsretten 

kom Høyesterett til at forbeholdet måtte forstås 
slik at bindende avtale forutsatte partenes signa-
tur. Kjøperen kunne dermed nekte å undertegne 
avtalen uten å gi noen nærmere begrunnelse.

Ved innledningen av forhandlingene om kjøp 
av aksjemajoriteten i et svensk selskap hadde 
den norske kjøperen tatt forbehold om at det var 
en «forutsetning at ingen av partene har krav mot 
den annen dersom forhandlingene ikke  fører 
frem til en signert avtale». Etter at det var frem-
forhandlet en kjøpsavtale og gjennomført due 
diligence, avslo kjøperen å undertegne  avtalen 
under henvisning til forbeholdet.

Utgangspunktet og hovedregelen i norsk rett 
er at det ikke gjelder noe formkrav ved inngåelse 
av avtaler. Høyesterett har i �ere avgjørelser ut 
fra en konkret vurdering lagt til grunn at partene 
blir bundet når de er blitt enige om alle vesent-
lige punkter i en avtale, selv om ikke alle forhold 
er avklart og undertegnet avtale ikke foreligger.

Lagmannsretten tok utgangspunkt i at munt-
lige avtaler er bindende med mindre annet følger 
av lov, eller avtale er forutsatt mellom partene. 
Lagmannsretten bygget så på tidligere rettsprak-
sis som medfører at partene blir bundet når de er 
blitt enige om alle vesentlige punkter i en avtale. 
Lagmannsretten siterte følgende uttalelse:

«I de tilfelle partene i skriftlig form har avta-
lefestet noen hovedvilkår, vil det være nærlig-
gende å anse avtale for inngått når partene har 
blitt enige om de øvrige vesentlige vilkår. Etter 
hvert som resultatene av forhandlingene viser 
seg og enighet oppnås, kan hver av partene ut fra 
en allmenn forutsetning om gjensidig lojalitet ha 
grunnlag for å anta at partene er bundet selv om 
endelig avtale ikke er undertegnet.»

En slik tilnærming skaper meget stor usik-
kerhet for to parter som er i forhandlinger, og 
økt prosessrisiko, ettersom det ikke var klart på 
forhånd hva en domstol ville legge til grunn.

Lagmannsretten hadde forstått det aktuelle 
forbeholdet i saken slik at «[kjøperen] kunne 
trekke seg fra forhandlingene på et hvilket som 
helst tidspunkt, og uten noe prekontraktuelt 
ansvar, inntil full enighet var oppnådd, men i 
det øyeblikk hans siste innvendinger mot avta-
lens innhold var blitt akseptert av selgeren, må 
forhandlingene anses å ha ført frem til en avtale». 
Høyesterett var ikke enig med lagmannsretten og 
la blant annet vekt på formålet med forbeholdet 
– nemlig å skape trygghet med hensyn til når det 
foreligger bindende avtale.

Høyesterett erkjente også at den etablerte 
rettstilstanden innebærer at man, selv ved 

mer kompliserte forhandlinger, kan risikere å 
bli ansett bundet til en avtale uten selv å være 
oppmerksom på dette. Ved kontraktsforhand-
linger kan det dermed være et legitimt behov for 
å avtale at bindende avtale forutsetter partenes 
signatur. En slik adgang har også en rettsteknisk 
fordel ved at den bidrar til å forhindre uklarhet 
med hensyn til når bindende avtale er inngått.

Med signaturforbehold kommer hensynet til 
klarhet og forutberegnelighet til en viss grad i 
motstrid med hensynet til lojalitet til den andre 
forhandlingsparten. Høyesterett gir nå også 
veiledning til hvordan signaturforbehold skal 
formidles. Hensynet til lojalitet i avtaleforhold 
tilsier at det må oppstilles et klarhetskrav: «der-
som man ikke uttrykkelig uttaler at man ikke vil 
være bundet før avtalen er undertegnet, må det i 
alle fall kreves at man uttrykker seg såpass tyde-
lig at motparten ved vanlig oppmerksomhet og 
aktsomhet kan forstå at det er stilt et slikt vilkår». 
Dersom vilkåret først oppstilles etter at partene 
har kommet et stykke ut i forhandlingsproses-
sen, vil kravet til tydelighet generelt lett skjerpes.

Konsekvensen av et vilkår om undertegning 
som forutsetning for avtalebinding, er at man 
står helt fritt til å forkaste eller godta forhandlede 
og fullstendige utkast til avtaler.

Avgjørelsen fra Høyesterett er velkommen. 
Norske domstoler, særlig tingrettene, er ofte 
opptatt av å �nne løsninger som er rimelige. I 
forretningsforhold, hvor to profesjonelle parter 
har profesjonelle forhandlere, bør hensynet til 
klarhet og forutberegnelighet veie tyngre. Den 
seneste avgjørelsen fra Høyesterett vil være et 
nyttig verktøy i en forhandlers verktøykasse. 

Spør juristene
Spør noen av landets toppjurister innen forretningsjuss.  
Advokatene til FØYEN Advokat�rma DA svarer.  
Send spørsmål om næringsliv til: juss@ukeavisen.no. 

Forretningsjuss
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Arbeidsrett

Spør juristene

Rett til pause
Når en ansatt kun jobber �re timer

Avlønning
Ved varige endrede arbeidsoppgaver

Ordrenekt
Hva kan arbeidsgiver gjøre?

Spørsmål: Jeg er eier av en mindre virksomhet. 
Fordi jeg har en større pågang av kunder på for-
middagene enn på ettermiddagene, har jeg ansatt 
en person i halv stilling som arbeider 4 timer hver 
formiddag. Vedkommende begynner arbeidsti-
den kl. 8 og avslutter kl. 12. Nylig har hun begynt å 
stille spørsmål om hun ikke har krav på lunsjpause 
– på lik linje med de ansatte som arbeider fulltid. 
Har hun det?

Gründer

Svar: Nei. Først når arbeidstiden overstiger 5,5 
time har man krav på en pause, jfr. arbeidsmiljø-

loven § 10-9, 1. ledd, 1. punktum. Hvis arbeidsti-
den overstiger 8 timer, skal pausen utgjøre minst 
en halv time. For arbeid under 8 timer, fastset-
ter ikke loven noen bestemte krav til pausenes 
lengde. Fordi arbeidstiden er så kort som 4 timer, 
har hun da følgelig ikke krav på pause i henhold 
til loven. For øvrig er det jo heller ikke normalt at 
lunsjpausen medregnes i arbeidstiden med min-
dre man ikke har godkjent spiserom og/eller må 
være disponibel for arbeidsgiver i pausen. Påpek 
det slik at hvis hun skal ta en lunsjpause i tillegg 
til arbeidstiden, er det ikke betalt tid.

SBDL v/advokat Arvid R. Ødegård

Spørsmål: Jeg er eier av en bedrift som har noen 
få mellomledere, et såkalt formannssjikt. For en 
tid tilbake ble det klart at bedriften ikke trenger 
så mange arbeidsledere. En av de jeg ser for meg 
kan gå tilbake til jobb som fagarbeider, kan godta 
dette, men ikke hvis han får en lønns-nedgang. La 
meg påpeke at bedriften er organisert i en arbeids-
giverforening og har tari�avtale som dekkes av 
Verkstedoverenskomsten.

Industrigründer

Svar: Verkstedoverenskomsten er en såkalt nor-

mallønnsoverenskomst. Det betyr at man ikke kan 
avtale en annen lønn enn det tari�avtalen anviser, 
hverken bedre lønnsvilkår eller dårligere.

Hvis en fagarbeider omfattes av Verksted-
overenskomsten, vil det derfor være direkte tari�-
stridig å la vedkommende beholde formannslønn. 
På dette grunnlag bør De varsle arbeidstager om at 
hvis han ikke godtar denne lønnsnedgangen som 
er tari�messig tvingende for bedriften, vil du ikke 
ha noe annet alternativ enn å gi ham en oppsigelse 
for arbeids-forholdet. Det har all formodning for 
seg at en slik oppsigelse vil bli bedømt som saklig.

SBDL v/advokat Arvid R. Ødegård

Spørsmål: En av mine ansatte nektet forleden 
å utføre en arbeidsoperasjon. I farten fant jeg en 
annen løsning på det problem som oppsto, men 
jeg ser jo svært alvorlig på dette. Hva kan jeg gjøre 
hvis forholdet gjentar seg?

Arbeidsgiver

Svar: Ordrenekt hører til de klassiske avskjeds-
grunner – dvs. at arbeidsgiver kan meddele 
avskjed i arbeidsforholdet med øyeblikkelig virk-
ning. Forutsetningen er imidlertid at pålegget 
om å utføre en bestemt type arbeid ikke sprenger 
rammene for arbeidsgiver styringsrett, med andre 
ord at den arbeidsoppgaven det er snakk om, har 
arbeidsgiver rett til å pålegge. Videre vil nok en 
ansatt som mener et arbeid er uforsvarlig eller 
farlig, også kunne nekte i bestemte situasjoner.
I slike tilfeller vil det være lurt å koble verneom-

budet eller arbeidsmiljøutvalget inn i spørsmålet 
før man tar standpunkt.

SBDL v/advokat Arvid R. Ødegård

«Ordrenekt hører til 
de klassiske avskjeds-
grunner – dvs. at 
arbeidsgiver kan 
meddele avskjed i 
arbeidsforholdet med 
øyeblikkelig virkning. »

Advokat og partner Kari Bergeius Andersen, advokat og 
partner Arvid R. Ødegård og advokatfullmektig Iuliana 
Pedersen i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund svarer 
på spørsmål om arbeidsrett. Tjenesten er gratis.  
Adresse: Ukeavisen Ledelse, Pb 1180 Sentrum, 0107 Oslo.  
E-post:  red@ukeavisen.no, arvid.odegard@sbdl. no, 
kari@sbdl.no, iuliana.pedersen@sbdl.no

Advokatguiden

T: (+47) 22 01 70 50 | E-post: mail@sbdl.no | www.sbdl.no 

Det er vi som har skrevet 
Arbeidslivets spilleregler

T 23 01 01 01
E bull@bullco.no
www.bullco.no

Den beste måten å løse rettslige 
problemer på, er å unngå dem.

Annonsere her?
Ring Dag Landfald på telefon 22 310 231  
E-post: dag.landfald@ukeavisen.no
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Innovator 2014

Av Bård Andersson
bard.andersson@ukeavisen.no

Bedriften Mobitroll er et vaskekte NTNU-
barn. Bak prosjektet står en gjeng liden-
skapelige spillentusiaster. 

 – Vi har en dyp forståelse av hva spill og læring 
innebærer. Gründerne Jamie Brooker og Johan 
Brand er eksperter på design og brukeradferd, og 
har blant annet designet spill for BBC. Opp�n-
nerne Alf Inge Wang og Morten Versvik er hen-
holdsvis professor på NTNU i spill og læring og 
ledende på utvikling av datasystemer og spill 
med utdanning fra NTNU. Vi er alle gamere, og 
har undervist på universitetsnivå og nedover sier 
daglig leder, seriegründer og sivilingeniør i Tek-
nisk fysikk fra NTNU Åsmund Furuseth. 

Mobitroll har kontorer både i Oslo og Lon-
don, i tillegg til hovedkontoret i Trondheim og en 
adresse i Silicon Valley. 

Læringsspill
Hydromekanikk på universitet, fransk, aerody-

namikk og fysikk, historie, geogra� og nynorsk. 
Hvem kan �est �agg? Matte og gangetabell. Hvor-
dan oppfattes tortur i forskjellige verdensdeler og 
hva slags etiske dilemmaer leder det til? Det �nnes 
læringsspill for det meste. 

Kundene til Mobitroll er lærere over hele ver-
den. Forutsetningen er at elevene eller studentene 
har tilgang på PC, nettbrett eller smarttelefoner. 
Resultatet er en helt ny samhandling i klasse-
rommet. Elevene spiller, lærer og konkurrerer. 
Og læreren kan lett gi unike tilbakemeldinger til 
hver og en. 

– Kahoot! er et verktøy som skaper et unikt 
læringsmiljø. Derfor har Mobitroll slagordet: – To 
be in Kahoot! for better education. Kahoot betyr å 
komme sammen om å gjøre noe på en litt rampete 
måte, forklarer den daglige lederen. 

– Fysisk er det et quiz, men det den gjør er å 
skape et unikt læringsmiljø, sier Johan Brand. 

Unik teknologien
Ifølge Brand er det unike med teknologien adfer-
den som skapes i samspillet mellom designet og 

Gründerne av spillbedri�en Mobitroll 
kjenner markedet bedre enn de �este. De 
er alle lidenskapelige spillentusiaster. Nå 
har spillet deres fått to millioner brukere 
etter bare et halvt år på markedet.

Nyskapende vårfest 
Fem dager med teknologi og innovasjon i Trondheim 
ga en frisk innovasjonsuke etter påskeferien. Frem-
tidscamp, Innovator og Topplederkonferansen ble 
arrangert, og det ble delt ut store summer til frem-
tidige gründerhåp og gode ideer og prosjekter.

Læringsspillgründere  tar verden med storm

Arrangementet som ble omtalt som Grün-
dernes Oscarfest på forhånd, hadde �ere 
påmeldte enn noensinne, ifølge presse-

talsperson for arrangementet, Kjersti Bruheim.
– Vi tok mål av oss til å gjøre årets Innovator 

til tidenes beste, sier prosjektleder Simon Lie på 
NTNU.

Mandag ble den røde løperen rullet ut ved Stu-
dentersamfundet i Trondheim. Storsalen var fylt 
av 500 feststemte gründere, studenter, mentorer, 
støtteapparat og heiagjeng. Det ble kåret vinnere 
i �re prisklasser – den største av dem; Startstøtte 
var på hele 500.000 kroner.

30 bedrifter meldte seg på i kampen om Start-
støtte. Det er rekord, forteller arrangøren NTNU. 
Finaleheatet på seks, ble til tre �nalister. Tind 
Technologies, Mobitroll og GlucoSet. Mobitroll 
stakk av med premien på 500.000 kroner.

Bredde
Det var stor bredde i virksomhetene til de inno-
vative kandidatene. Bedriften GlucoSet har, ved 
hjelp av teknologi, sørget for å muliggjøre konti-
nuerlig måling av glukosenivået i blodet ved ope-
rasjoner. Den nye teknologien kan redde liv i en 
kritisk situasjon, hevder gründerne. 

Tind Technologies satser på søkemotortek-
nologi. De har sitt utspring fra forskningsmiljøet 
ved Cern. Startstøtte-vinnerne Mobitroll kombi-
nerer spill og læring med undervisningstjenesten 
Kahoot.  Med to millioner brukere i �ere verdens-
deler har Mobitroll allerede skapt engasjement. 

Canopy fra Vestnes og Metis fra Namsos/Oslo 
kjempet i forretningsplankonkurransen for bedrif-
ter: Take-O�. Her vanket det 100.000 kroner til vin-
nerbedriften. 

– Bedriftene ble låst inne på et hotellrom i en 
uke, smiler Kjersti Bruheim fra NTNU. 

Deretter skulle ideen selges inn til et dommer-
panel. 

Metis, som stakk av med seieren, ønsker å gjøre 
læring til lek. Gjennom å bruke spillteknologi, skal 
ungene lære pluss, minus, ganging og deling uten 
at de er klar over det. 

– Alt for mange barn strever med matematik-
ken. Det vil vi gjøre noe med, sier daglig leder i 
Metis, Leonore A. Nielsen.

Nytt av året er at også Ung Innovasjonspris 
ble delt ut under Innovator. Det er en nasjonal 
konkurranse som Barne-, likestillings- og inklu-
deringsdepartementet står bak sammen med 
Trondheim kommune. Prisen på 200.000 kroner 
ble delt mellom kvinnelige entreprenører innen 
teknologi og realfag eller sosialt entreprenørskap. 
Også her har det vært rekordmange påmeldte. 
Tre kandidater kom til �nalen i denne konkur-
ransen. 

Marit Rødevand fra Rendra gjør svære bygge-
prosjekt tilgjengelig på mobiltelefon og nettbrett. 
Miriam Wennberg fra Connect LNG har utviklet 
en enklere måte å få overført naturgass fra skip til 
land og Ingrid Lonar fra Assistep har utviklet et 
gåhjelpemiddel i trapp. 

Rødevand ble kåret til vinner i Ung Innova-
sjonspris.

I tillegg ble det delt det ut gull og sølv i to klas-
ser i den regionale �nalen av forretningsplankon-
kurransen for studenter: Venture Cup. Prispotten 
var samlet på 140.000 kroner. Førsteprisvinnerne 
VEPAK og Glycoset gikk videre til den nasjonale 
�nalen som avvikles til høsten. 

30 bedri�er 
meldte seg 
på i kampen 
om Start-
støtte. Vin-
neren vant 
500.000 
kroner.
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Læringsspillgründere  tar verden med storm

Her er prisvinnerne fra innovasjonsuken i 
Trondheim:
Startstøtte: Mobitroll (500.000 kroner)
Take Off: Metis 
Ung Innovasjonspris: Marit Rødevand (100.000 
kroner), Miriam Wenneberg (50.000 kroner) og 
Ingrid Lonar (50.000 kroner)
Topplederkonferansen: Maritim gruppe, 
ledet av Erik Dyrkoren fra MARINTEK (250.000 
kroner)
Venture Cup: VEPAK og Glycoset (vinnere av 
delfinaler, som møtes til finale til høsten)

Prisvinnerne:

Skype-suksess
Foruten prisdryss var møtte Skype-gründer Jonas 
Kjellberg opp og delte sine gründererfaringer i 
samtale med NRKs Leo Ajkic.

Kjellberg fortalte at Skype aldri hadde lyktes 
uten en riktig tilnærming til salg.

– Man må ha et godt produkt, og gjerne �ere i 
bakhånd. I tillegg er det viktig med det jeg kaller 
friction-free storytelling. Det innebærer at produk-
tet og forretningsideen din skal være lett å forklare, 
både for kunder, investorer og andre interessenter. 
I Norden har vi en gammeldags tilnærming til salg. 
Her har vi mye å lære av amerikanerne, sa han.

Kjellberg mener vi lager gode produkter i Nor-
den, men at vi fortsatt er på 70-tallsnivå når det 
gjelder å selge dem inn.

Han fortalte at mye av suksessen Skype har 
opplevd, handler om timing.

– Vi etablerte raskt kontorer i London og San 
Fransisco, og ønsker raskt å bli globale. Det har 
handlet om å våge å tørre og feile. Jeg feiler hver 
dag. Det er det som gjør at jeg også får fremskritt. 
Feiling og læring bidrar til at du ser hva som fun-
gerer, sa han.

Klassisk feiling i denne sammenhengen er 
samarbeid med feil partnere og satsing på de gale 
markedene, ifølge Skype-gründeren.

For å lykkes som gründer bør du ha �ere ideer 
i bakhånd. Det handler også om å være forberedt 
på å mislykkes, hevder han:

– Ha �ere gode ideer i bakhånd, og ikke vær 
redd for å mislykkes. Er du forberedt, �nner du 
også fort ut hva som blokkerer for suksess. Da kan 

man lettere �nne ut hva som kan gjøres annerele-
des. Vi kan si at feiling skaper læring. Tenk utenfor 
boksen, sa Kjellberg.

Topplederkonferanse
Årets Topplederkonferanse var den sjuende i rek-
ken og samlet 150 toppledere og forskere. Målet 
var å løse samfunnsoppgaver og teamet var mulig-
gjørende teknologier – drivere i en ny industriell 
revolusjon, ifølge talsperson Kjersti Bruheim. 

Fem ulike arbeidslag har vært i sving i ulike 
arbeidsøkter innen områdene maritim, marin, 
olje og gass, byggenæringen og IKT. Oppgaven 
har vært å utvikle kreative forslag til hvordan FoU 
og næringsliv kan føre til bedret konkurransekraft. 
Dette skal skje gjennom å ta i bruk ny teknologi. 

Arbeidsøktene er selve motoren under kon-
feransen. Topplederne og forskerne var denne 
gangen ikke bare tilhørere til faglige og inspire-
rende foredrag, de har også bidratt. Hvordan kan 
forskningsmiljøenes kunnskap skape vekst og 
konkurransekraft for norsk næringsliv?

Premie på 250.000 kroner 
til undervannsdroner
Med tittelen Havrommet – mulighetsrommet, tok 
det maritime arbeidslaget fatt på oppgaven. 

– Vår idé er å utvikle et nytt konsept for under-
vannsdroner til å hjelpe både olje- og skipsnæ-
ringen og fremtidens havromsindustri. Disse vil 
gi nyttig informasjon ved dypvannsoperasjoner, 
direkte og i sann tid. Samtidig vil vi bruke dette i 
rekrutteringen til denne sektoren. Vi skal derfor 

også ta i bruk spillteknologi slik at vi kan vise hva 
som skjer på havbunnen og hvilke muligheter 
det gir. Måten vi skal realisere dette på er gjen-
nom å etablere et bredt team av folk fra industri 
og forskning, forteller gruppeleder Erik Dyrkoren 
fra MARINTEK. Visjonen er å videreutvikle drone-
perspektivet; Faster, deeper, together. 

– Vi ser for oss stimer av droner på havbunnen, 
sier han.

Forslagene
Forslag fra marin gruppe under Topplederkon-
feransen:

– Lær laksen å produsere langkjedete omega-3 
fettsyrer. Den gjør det, men den må bli �inkere. 

Her var fremtidens fôrråsto� til havbruksnæ-
ringen utgangspunktet.

Forslag fra olje og gass:
– En mer e�ektiv og økonomisk måte å plugge og 
forlate oljebrønner på. 

Mange oljebrønner nærmer seg pensjonsalde-
ren og det å få plugget de igjen på en billigere og 
bedre måte enn i dag, vil ha store samfunnsmes-
sige konsekvenser. 

Forslaget fra byggenæringens gruppe:
– Planer for realiseringen av nullutslippsbygg. 
Forslag fra IKT-gruppa:

Flere skisser til hvordan IKT skulle kommersiali-
seres bedre. 
Topplederkonferansen og Innovator ble arran-
gert av Partnere for nyskaping. Medlemmer i part-
nerskapet er SpareBank1 SMN, NTE, SINTEF og 
NTNU. 

den tekniske løsningen. 
– Det som fungerer og gjør det unikt er dette 

samspillet, presiserer han. 
Gründerne har lansert spillet slik at det er gratis 

for alle brukere. Det vil de fortsette med. 
– Modellen er slik at noen av våre brukere lager 

innhold og andre gjenbruker det innholdet eller 
altså den kahooten, sier han.

Til nå er det laget over 250.000 kahoots – eller 
læringspill, generert av brukerne av spillet.

Rask vekst
Hvordan kan vi kople mennesker sammen i en 

sosial setting – og ha det gøy? Dette spørsmålet har 
vært en drivende kraft for gründerne. 

– Dette er ting som selger seg selv. På samme 
måten som at en sang er noe som du plutselig vil 
høre på, er det også det samme som skjer med 
software. Det blir et vanedannende produkt. Nå 
vil vi etablere gode vaner rundt læring, forklarer 
Johan Brand. 

Åsmund Furuseth forteller at bedriften desig-
ner et produkt – en adferd. 

– Brukerne sprer produktet gjennom å bruke 
produktet. Det handler om barrierer mot læring. 
Når en kan gjøre noe med det blir det ekstremt 
potent. Dette er jo noe alle ønsker å få til. Tenk 
å få komme med et alternativ som skaper gode 
opplevelser, gløder Furuseth. 

Kunder
Det er 60 prosent sjanse for at kunden er ame-
rikaner. Han er lærer ved en barneskole eller et 
universitet, og han har et ønske om å skape glede 
rundt læringsprosessen, forklarer Furuseth. 

– Læreren er også en som nødvendigvis ikke 
er teknologiekspert, men som gjerne vil ta det 
første steget. Det er ikke vanskelig. Kan du bruke 
google, kan du bruke Kahoot! Dette er et demo-
kratiserende produkt i klasserommet. Alle bruker 
det samtidig. Faktisk så konkurrerte nettopp en 
skoleklasse i Danmark, mot en i Nederland. Slik 
kan det også samhandles, poengterer han.

Gründerne oppfordrer folk til å prøve, og hev-
der dette er et steg mot bedre utdanning. 

– Dette skal også kunne brukes i Rwanda. 
Mange av tilbakemeldingene fra lærerne er at de 
svakeste elevene nå melder seg på, Mange av de 
som ikke er venn med blyant og papir, er venn med 
dataspill, avslutter gründerne.

Mobitroll stakk av med Startstøtte-prisen på 
500.000 kroner under NTNUs teknologi– og inno-
vasjonsuke. 

«Er du forbe-
redt, �nner 
du også fort 
ut hva som 
blokkerer 
for suksess. 
Vi kan si at 
feiling ska-
per læring.»
Jonas Kjellberg
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Nettskyen

Av Joakim Birkeli Jacobsen
joakimbj@ukeavisen.no

Markedet for skytjenester skal doble seg 
på �re år. Ifølge en ny rapport fra ana-
lyseselskapet Technavio skal markedet 

for såkalt «software as a service» (saas) vokse med 
17 prosent årlig. Saas innebærer at man leier pro-
gramvaren over nettet uten behov for lokal instal-
lasjon. 

Analytikerne tror årsaken er at stadig �ere virk-
somheter prøver å tilpasse seg en hverdag hvor 
avgjørelser tas i sanntid. Med så korte beten-
kningstider må stadig mer av virksomheten digi-
taliseres og bearbeides statistisk. Store selskaper 

som IBM, Microsoft, Salesforce, SAP og Oracle er 
de største i verden på dette området, men de utfor-
dres i de mindre, regionale markedene. 

I Sverige har man lenge hatt et dynamisk og 
levende IT-miljø. Svenske Projectplace er for 
eksempel et av verdens eldste nettskyselskaper. 
Siden nettets mørke middelalder i 1998 har Pro-
jectplace tilbudt nettverktøy for prosjektstyring til 
kunder i Norden. I dag har selskapet nesten 1 mil-
lion kunder i hele verden, blant annet Carlsberg, 
Vodafone og Sony. I Norge er NRK og Netcom 
blant de mer prominente kundene. 

Kanban-tavler
Når Projectplace trapper opp satsingen i Norge 
gjør de det ved å ta et steg over i mobilverden. Den 
nye tjenesten ToDo tar i bruk såkalte Kanban-tav-
ler - en form for digitale post-it-lapper - som kan 
brukes til å lage enkle lister med gjøremål for en 
rekke teammedlemmer. Alt blir tilgjengelig rett i 
nettbrettet, mobilen eller PC-en for alle på teamet. 
Mens Projectplace tidligere leverte en lignende 
tjeneste til sine betalende kunder, blir ToDo gratis 
for team mindre enn fem personer.

Kanban-metodikken ble utviklet av LEAN-
ekspertene i Toyota for at man lettere skulle ha 
full oversikt over hvilke oppgaver som utføres av 
hvem, og om oppgaven er fullført, påbegynt eller 
ikke er startet på ennå.

Svensk selskap vil kapre 
den norske nettskyen
Svenske Projectplace lanserer en ny skytjeneste 
rettet mot små og mellomstore team. Planen 
er å ta det raskt voksende markedet gjennom 
mobilapplikasjoner for prosjektplanlegging. 

●● Ett av Europas ledende nettskyselskaper 
som siden 1998 har levert 
prosjekteringsverktøy over nettet. Med base 
i Stockholm har selskapet rundt 170 ansatte 
spredt i Amsterdam, Bangalore, Brussel, 
København, Frankfurt, London og Oslo. 

●● Projectplace ble i 2009, da selskapet omsatte 
for rundt 130 millioner SEK, kjøpt opp av 
ventureselskapene Investor Growth Capital, 
Via Venture Partners og Innovationskapital.  

Projectplace

Hver tavle representerer et prosjekt eller en 
arbeids�yt som har kort bestående av individu-
elle handlinger. Du kan dra og slippe disse kortene 
langs «arbeids�yt-kolonner» ettersom prosjektet 
skrider frem. Dette gir ifølge Projectplace alle full 
innsikt i hvem som gjør hva og når det gjøres, i til-
legg til at man blir oppmuntret til engasjement og 
deling i sosiale medier. Målet er at teammedlem-
mer skal settes i stand til å samarbeide om indi-
viduelle handlinger eller prosjekter uten å måtte 
tråle gjennom hundrevis av e-poster.

Vil skape dyktige prosjektledere
– I dagens konstant tilkoblede verden, der vi alle 
er utrustet med smarttelefoner, nettbrett, sosiale 
nettverk og nettskyen, har vi potensial for å bli mer 
kreative, samarbeidende og produktive enn noen 
gang før, sier Johan Zetterström, daglig leder i 
Projectplace.

Zetterström har bakgrunn fra den mye større 
amerikanske konkurrenten Salesforce. Og med 
seg i bagasjen har han høyt�ygende visjoner.

– ToDo er utviklet for å gi folk mulighet til å bli 
dyktige samarbeidspartnere og prosjektledere. 
Med ToDo er vårt mål å legge til rette for mer vel-
lykkede prosjekter og gruppesamarbeid over hele 
verden gjennom deling av kunnskap, åpenhet og 
kommunikasjon, sier han. 

Imponert
– Vi har prøvd et stort antall online samhand-
lingsplattformer, men ToDo er den eneste som 
tilfredsstiller alle våre behov, sier Erik Eggum, 
administrerende direktør i Fanbooster, en av orga-
nisasjonene som er involvert i betatesten. 

– Vi er et nettselskap hvor oppgavene blir gitt 
og mottatt ad hoc, noe som kan bli ganske rotete 
og vanskelig å administrere. Med ToDo er det lett 
å få en klar oversikt over hvert enkelt prosjekt og 
å holde styr på alle oppgaver, sier han. 

To do? Slik ser Projectplace sin nye tjeneste med kanban-tavler og det hele ut. 
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Gründerbedriften VEPAK skal fullføre det siste leddet i den indus-
trielle revolusjonen for vedindustrien, hevder gründer Jørgen 
Møinichen i en pressemelding. 

– Pakkingen i vedsekker gjøres for hånd i dag – det skal det bli 
slutt på nå, sier han.

Han mener ideen vil slå an på grunn av konsekvensen produk-
tet får for kundene.

– Den gjør at norske bønder kan bli konkurransedyktige. Dess-
uten har jo dette sosialøkonomiske og miljømessige fordeler. Ved 
er jo en fornybarkilde til varme og energi, gløder gründeren. 

Møinichen forteller at produktet blir klart for markedet i høst.
– Målet er å ha en enkel maskin klar i høst og et fullverdig anlegg 

klart neste år, sier han. 
Markedet er 7000 vedprodusenter i Norge. Norske bønder 

foretrekker å kjøpe maskiner fremfor å ansette folk, tror han. 
– Vi har kulturen med oss., forteller Møinichen. VEPAK har 

allerede besøkt flere vedprodusenter.
 – Alle har vært interesserte i produktet. Det gjelder både inte-

resseorganisasjoner og importører, forteller han. 
VEPAK er nå i en prosess med å få patentert oppfinnelsen sin. 

Bedri�en VEPAK vant 
nylig pris i Venture Cup. 

Gründer Jørgen Møi-
nichen i midten foran.
Foto: Kai T. Dragland / 

NTNU 

Mus frykter menn
Men de er ikke redd for kvinner, og det er et kjempeproblem for årevis med forskning basert på mus sin 
adferd i laboratoriet. En ny studie publisert i Nature Methods har avdekket av menn - og ikke kvinner - har 
en tendens til å få lab-rotter til å skille ut stresshormoner. Med andre ord har svært mange medisinske 
studier konkludert på feil grunnlag. Frykten får musene blant annet til å tåle mer smerte. Forskerne tror 
effekten skyldes at mus ikke har utviklet seg til å skille mellom mannlige mus og andre hanner blant pat-
tedyrene. Dermed tror hann-musen at en mann er en potensiell utfordrer. En løsning på problemet er ifølge 
forskerne å la mannlige forskere sitte i samme rom som musene i minst 45 minutter før eksperimentet 
starter. Da får musen tid til å forstå at menneskene ikke er ute etter territoriet deres.       KILDE: THE VERGE

2012: 

0,6 $ 
2013: 

0,9 $
2014: 
1,4 $

Nyskapende for vedindustrien

Ti teknologier  
som slår an i 2014
Droner til landbruk - Billige droner med avanserte 
sensorer og fotografiske mulighter øker avlingen.

Ultraprivate smarttelefoner - Nye modeller  
har bedre sikkerhet, post-Snowden.

Hjernekart  - Nytt kart av hjernen viser mer detaljer 
og gir ny innsikt.

Nevromorfe databrikker - Mikroprossessorer 
som fungerer som hjernen setter datamaskinene  
i stand til å gjøre nye ting

Genom-redigering - Nye mutasjoner åpner  
for nye studier

3D-printing i mikroskala - Printer-blekk fra  
andre materialer

Mobilt samarbeid - nye apper åpner nye 

Oculus Rift - Virtual Reality er tilbake

Smidige roboter - Nå kan robotene gå i terrenget

Smart vind- og solkraft - Bedre værvarsler  
gir bedre effekt
KILDE: TECHNOLOGY REVIEW

Hva Twitter tjente per tusen visninger (Rundt 255 millioner  
bruker Twitter aktivt, opp fra 241 i desember)
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Den digitale hverdagen

Av Roar Nerdal
redaksjonen@ukeavisen.no

Sist uke vedtok Brasil den mest framtidsret-
tede loven for internett i verden, ifølge �er 
internasjonale eksperter. Her hjemme har 

Datalagringsdirektivet langt på vei blitt skrinlagt, 
og i IKT Norge tviler man på at lovgivning er løs-
ningen for internettalderens utfordringer. 

I år er det 25 år siden Tim Berners-Lee ved 
fysikkinstituttet Cern i Sveits først utviklet world 
wide web – www. Fra 1993 bestemte Cern seg at 
webteknologien skulle være fri for alle. Fra å være 
et redskap som stort sett var forbeholdt universi-
tets- og forskningsmiljøer, eksploderte internett-
bruken. I dag har rundt tre milliarder av jordens 
befolkning tilgang til nettet – det er 40 prosent, mot 
mindre enn en prosent i 1995. 

Internett har endret det meste. Fra den mest 
avanserte business til hvordan vi sender bursdags-
hilsener. Det har også betydd store utfordringer: 
Cyberkriminalitet, overvåking, sensur og person 
vern er stikkord.  

Mens informasjonen kan løpe fritt mellom 
datamaskiner i alle mulige størrelser i store deler 
av verden, blir informasjons�yten strengt kontrol-
lert andre steder. I stormakten Kina prøver de å 
begrense den generelle ytringsfriheten, men fak-
tum er at man i de �este land har forsøkt å kontrol-
lere og begrense informasjons�yten i større eller 
mindre grad. 

De �este vil være enig om at barneporno 
må bekjempes, andre mener at hatmeldinger, 
rasisme, falsk ryktespredning, blasfemi, vold og 
porno må forbys. Man skal ikke oppholde seg 
mange timer på nettet før man rynker på nesen 
over noe man ikke liker.

Raseri mot USA
I de �este land har den generelle lovgivningen 
dekket hva som er tillatt og ikke tillatt. Men Inter-

nett er grenseløst, også forholdene mellom land 
har etter hvert blitt ampert. Selv om alle har “visst” 
at myndigheter verden over prøver å ska�e seg 
en viss oversikt hva som foregår på nettet, vakte 
det stor oppmerksomhet da det viste seg at USA 
gjennom NSA hadde kontroll på det meste, både 
i eget land og resten av verden.

Begrunnelsen for den omfattende overvåkin-
gen har vært USAs og verdens sikkerhet, særlig 
med tanke på internasjonal terror. Men avslørin-
gene fra den amerikanske avhopperen Edward 
Snowden viste at overvåkingen var svært omfat-
tende, og gjaldt både USAs egne innbyggere og 
ledere fra vennligsinnede land. 

I Brasil vakte det raseri da det viset seg at NSA til 
og med hadde overvåket president Dilma Rouse� 
og hennes innerste sirkler, samt statsoljeselskapet 
Petrobras. I fjor høst ble derfor et planlagt statsbe-
søk mellom USA og Brasil avlyst av brasilianerne i 
siste liten. Begge landene hadde lagt ned mye tid 
og prestisje i dette besøket, avlysningen var derfor 
en sterk, diplomatisk handling.

Til gjengjeld �kk avsløringene fart på Brasils 
arbeid for å utarbeide en nasjonal internettlov. 
Under åpningen av FNs generalforsamling i sep-
tember i fjor var beskjeden fra president Dilma 
klar. Hun mente at NSAs virksomhet var et klart 
brudd på internasjonal lov.

– Man kan ikke bryte fundamentale mennes-
kerettigheter for statsborgere i et annet land for å 
garantere sikkerheten for ens egne, sa hun. 

For å hindre at internettet blir brukt som ny 
krigsarena, foreslo hun at det internasjonale sam-
funnet må utvikle felles retningslinjer for hva som 
skal være tillatt.

Grunnlov
Tirsdag kveld godkjente det brasilianske senatet 
en banebrytende lov for internett – Marco Civil da 
internet – internettets grunnlov. 

Loven hviler på tre hovedfundamenter.

Lager egen 
grunnlov 
for internett 
Mens Europa har måttet skrinlegge 
Datalagringsdirektivet, skal Brasils nye 
grunnlov for internett styrke ytringsfriheten 
og personvernet. Loven kan være en mal for 
andre land, mener Tim Berners-Lee, mannen 
som utviklet world wide web. Norsk ekspert 
tviler på om globale nettlover er veien å gå. 

●● Nøytralitet: De som leverer nett-tjenester (ISP) 
skal levere hastighet. De kan for eksempel ikke 
tilby lavere hastighet dersom du velger tjenes-
ter leverandøren selv ikke tilbyr – f.eks. e-post, 
VoiP eller Facebook. I Brasil tilbyr nettleveran-
dørene ofte en pakke der Outlook, Facebook og 
Skype gjerne er inkludert i prisen.  

●● Personvern: Adgang til personlig informasjon 
skal ikke gis til tredjepart uten at det foreligger 
en rettslig kjennelse for dette. Internettleve-
randøren kan lagre ip-adresser i inntil seks 
måneder, men disse skal ikke videreselges 
(brukes) dersom du selv ikke har godkjent 
dette på forhånd. Hovedpoenget i denne 
delen er at tjenesteleverandørene skal garan-
tere for at personvernet ivaretas.   

●● Ytringsfrihet: En leverandør kan ikke fjerne 
innhold uten rettslig kjennelse. Dette skal for-
hindre sensur. Det betyr også at en leverandør 
ikke er ansvarlig for innholdet i for eksempel 
en blogg, dersom de da ikke har fått en retts-
lig kjennelse om å fjerne innholdet. Unntatt 
er såkalt hevnporno – altså at du legger ut 
sexbilder av en person uten dennes samtykke. 
Da kan den som er misbrukt henvende seg 
direkte til innholdsleverandøren (f.eks. 
Facebook, og kreve bildene fjernet).

«Jeg håper 
at den nye 
loven kan 
bidra til at 
innbyggere i 
alle land får 
sikret sine 
digitale ret-
tigheter»
Tim Berners-Lee, 
Internett-pioner

Folkemøte i  Sao Paulo 
Brasil i mars i år. Bra-
silianerne protesterer 
mot USAs overvåking 
av nettet, og diskuterer 
den nye internettloven 
som skal sikre både 
nøytralitet, personvern 
og ytringsfrihet for 
brukerne. 

FOTO: SCANPIX
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Søyler, venstre akse: Antall millioner brukere av internett globalt.  
Linje, høyre akse: Andel av verdens befolkning med tilgang til internett.

Vill vekst: I 1993 hadde 14 millioner mennesker tilgang til nettet. I dag har nesten 2,8 milliarder 
nettilgang – det utgjør nesten 40 prosent av verdens befolkning, mot kun 0,3 prosent for 20 år siden. 

KILDE: INTERNET LIVE STATS
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www.fagbokforlaget.no

«Alt i alt er dette en ryddig, 
praktisk og velskrevet bok som 
kan være nyttig for dem som 
har ansvar for organisasjoner og 
dets ansatte og dets omgivelser i 
kritiske situasjoner.»

Øystein Pedersen Dahlen, 
fagbladet Kommunikasjon
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Jon Gangdal og Gunnar Angeltveit
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Loven innebærer også at nettleverandørene 
ikke har lov til å samle informasjon om data-

bruken for å bruke dette til målrettet annonsering. 
Det var ventet at den nye loven skulle bli ved-

tatt, men mer uventet var det at den ble vedtatt 
enstemmig og uten at Senatet endret et komma. 
Det de kranglet om var hvem som skulle ha æren.

En av dem som har vært sentral i utarbeidelsen 
av den brasilianske loven, og som i alle fall skal 
ha en del av æren, er den brasilianske advokaten 
Carolina Rossini. Hun er ekspert på internasjonal 
lov, med spesialfelt innen menneskerettigheter og 
informasjonsteknologi. Hun er også rådgiver for 
den nylig opprettede internasjonale tenketanken 
«�e global Commission on Internet Governance,» 
der Sveriges utenriksminister Carl Bildt er styre-
leder. 

– Brasils nye lov er den mest omfattende og 
framtidsrettede loven som er laget for internett-
alderen, sier Rossini. 

Lovarbeidene startet allerede i 2009, og Rossini 
forteller at det var mange ganger de stilte seg tvi-
lende til om det var riktig å få så mange momenter 
inn i en lov.  

Under arbeidet med loven har en rekke perso-
ner og organisasjoner engasjert seg. Blant annet 
er det samlet inn underskrifter fra over 250.000 
personer for å støtte lovforslaget.  

Blant dem som har hilst den nye loven velkom-
men er mannen som utviklet weben, Tim Berners-
Lee. Han står i spissen for et internasjonalt initia-
tiv – webwewant.com – for å sikre demokratiske 
rettigheter på nettet og for at både nasjonal og 
internasjonal lov skal sikre disse.

– Jeg håper at den nye loven kan bidra til at 
innbyggere i alle land får sikret sine digitale ret-
tigheter, sa Berners-Lee rett før loven ble vedtatt. 

Rossini mener også at verden trenger et inter-
nasjonalt rammeverk.

– Vi trenger både nasjonal og internasjonal lov-
giving. Den brasilianske loven er mest opptatt av 
å beskytte de sivile rettighetene. Men vi trenger 
også internasjonale normer for å beskytte ytrings-
friheten og personvernet samt å lage felles regler 
for forskjellige stater, sier Rossini. 

DLDs dødsstøt
Mens Brasil har laget en lov som skal sikre person-
vernet og ytringsfriheten, har Europa og Norge for-
søkt å gjennomføre et datalagringsdirektiv, DLD. 
Et av de sentrale punktene i DLD var systematisk 
lagring av innbyggernes kommunikasjonsdata. 
Disse dataene skulle myndighetene ha tilgang til 
uten å gå omveien om en domstol. I Norge sørget 
en storkoalisjon mellom Ap og Høyre for at direk-
tivet ble vedtatt innført.

DLD møtte stor motstand blant dem som har 
jobbet mye med personvern, deriblant advokat 
Jon Wessel-Aas.  Da EU-domstolen like før påske 
slo fast at direktivet var ugyldig, var Wessel-Aas 
godt fornøyd. Han mener dommen innebærer at 
Norge må legge bort alle planer om selv å imple-
mentere slike lover, selv om Norge formelt ikke er 
bundet av EU-domstolen. 

– Det må kunne forventes at både Regjeringen 
og Stortinget nå innser at den form for datalag-
ring som Datalagringsdirektivet og det norske 
lovvedtaket la opp til, ikke er rettslig realiserbart, 
sier Wessel-Aas.

Han mener at regjeringen må ta initiativ til, og 
at Stortinget bør vedta, et krav om domstolskon-
troll som vilkår for at statens myndigheter – eller 
andre – kan få innsyn i teleselskapenes logger over 
borgernes kommunikasjonsdata.

 – Dette har vært påpekt for mange år siden, 
blant annet av det regjeringsoppnevnte Meto-
dekontrollutvalget, og er et problem som er helt 
uavhengig av Datalagringsdirektivet, selv om både 
Arbeiderpartiet og Høyre i sin tid forsøkte å blande 
de to spørsmålene sammen for å skape inntrykk 
av at innføring av DLD ville styrke personvernet, 
sier Wessel- Aas.

I Norge og Europa er det lover og direktiver 
som beskytter både personvern, menneskeret-
tigheter og elektronisk kommunikasjon. Store 
deler av regelverket som gjelder i Norge kommer 
av EØS-tilknyttingen. Avgjørelser hos både Euro-
padomstolen og Menneskerettsdomstolen viser 
at inngrep i kommunikasjon eller sensur ikke skal 
skje uten at det er prøvet av en domstol.  

– Regelverket her er likevel fragmentert, lite 
oversiktlig og heller ikke helt tett. Det hadde selv-
sagt vært ønskelig med klarere regler for alt dette, 
som ideelt gjaldt globalt. Problemet er at man ikke 
har noen rettslig håndhevingsinstans på det inter-
nasjonale plan, som tilsvarer for eksempel EU-
domstolen og Menneskerettsdomstolen i Europa, 
sier Wessel-Aas.

Juss er ikke nok
Direktør for internett og nye medier i IKT-Norge, 
Torgeir Waterhouse, er også fornøyd med at 
DLD-dommen. Han er derimot mer usikker på 
hva slags virkning lovgivning vil ha for å for eksem-
pel beskytte personvernet.

– I stor grad gir vi fra oss personopplysninger 
frivillig til kommersielle aktører. Det er en del av 
businessmodellen, vi får gratis tilgang til tjenester 
mot at de får informasjon, sier Waterhouse. 

Waterhouse mener at lovgivning kan være posi-
tiv på regionale nivåer, som for eksempel i Europa. 
Ellers er det for store forskjeller i verden for hva 
man mener er greit. Han tror at et avtaleverk og 
en styrking av selve den fysiske infrastrukturen er 
en mer fornuftig vei å gå. Han mener også at det 
er nødvendig å heve den digitale kompetansen 
blant brukerne. 

– Det meste er tillatt dersom det gis samtykke. 
I dag bruker vi oss selv og informasjon om oss 
selv som byttemiddel istedenfor penger. En veldig 
streng lovgivning på dette området vil da føre til at 
verdien av meg og deg synker. Jeg tror heller ikke 
det er så farlig om en nettjeneste vet litt om deg, hva 
slags musikk du liker og annen generell informa-
sjon. Problemet er om du ikke vet hva slags sensitive 
data du kan gi fra deg. Kommersielle selskaper må 
også forstå hva du har samtykket til. Valgene du og 
jeg tar har nok mer betydning for personvernet enn 
det NSA har drevet med, sier Waterhouse. 

Torgeir Waterhouse er også tvilende til at FN er 
rette instans til å få gjennom internasjonale end-
ringer, da personvernet ikke er en fast størrelse 
men oppfattes ulikt fra land til land og i forskjellige 
tidsperioder. 

– Teknologien gjør det mulig med massemis-
bruk. Men endringene må skje nedenfra og opp. 
Det kan bare skje om brukerne har den nødven-
dige kompetansen til å ta valg og beskytte seg selv, 
sier Waterhouse. 

1. Oppfordring til nett-tilbydere  
og brukere om selvkontroll.
Gjelder for mesteparten av Vesten pluss Australia 
og New Zealand. Generelle lovforbud som for 
eksempel barnepornografi er også vanlig.

2. Bøter og fengsel for innholdsleverandører 
som leverer støtende innhold i strid med  
den generelle lovgivingen. 
Har vært brukt i USA, men også i 
andre vestlige land.

3. Blokkering av innhold. 
Oftest opp til myndighetene å 
definere som er passende inn-
hold. Dette gjelder blant annet for 
Kina og flere land i den arabiske 
verden, men også for Singa-
pore og andre land som 
praktiserer sensur. Enkelte 
land krever at innholdsle-
verandørene skal blokkere 

materialet, i andre land får man bare tilgang gjen-
nom regjeringskontrollerte tilknyttingspunkter.

4. Generelt forbud mot tilgang til internett 
eller så må du ha regjeringslisens. 

Verstinglista 
Disse landene regnes som «Internettfiender» av 
organisasjonen Reportere uten grenser:
• Kina • Bahrain • Burma •  Hvite-Russland •  Cuba 

•  Iran •  Nord-Korea •  Saudi-Arabia 
•  Syria •  Vietnam •  Turkmenistan 
•  Usbekistan.

Under overvåkning 
Land som Reportere uten 
grenser har satt varsellamper på 

overfor i frykt for innføring av 
økt nettsensur:

• Italia •  Frankrike •  India 
•  Sør-Korea •  Russland 

•  Thailand •  Australia 
•  Tyrkia.     

Internettlovgivning
Siden 1995 er det i hovedsak fire måter myndighetene verden over har nærmet  
seg internett på, de fleste har dreid seg om å begrense ytringsfriheten.  

En gjeng fra Anonymous 
med karakteristiske 
Guy Fawkes-masker 
demonstrerer  mot data-
lagringsdirektivet i Oslo 
i �or. Nyllig vant de og 
andre motstandere en 
seier, da EU-domstolen 
sa nei til innføringen av 
et slikt direktiv. Også 
i Norge er DLD nå lagt 
på is. 

FOTO: SCANPIX

Den digitale hverdagen

Har vært brukt i USA, men også i 

Oftest opp til myndighetene å 
definere som er passende inn-

Dette gjelder blant annet for 
Kina og flere land i den arabiske 

• Iran • 
• Syria • 
• Usbekistan.

Under overvåkning
Land som Reportere uten 
grenser har satt varsellamper på 

overfor i frykt for innføring av 
økt nettsensur:

• Italia • 



Ukeavisen Ledelse  
som eAvis 
– til hele ledergruppen!
Kjøp abonnement på Ukeavisen  
Ledelses eAvis til til hele ledergruppen  
og få halv pris*!
*Ett års abonnement koster 1500,- eks mva.  
Kjøper du 5 abonnement eller �ere, gir vi deg halv pris!

For å bestille, ta kontakt på adm@ukeavisen.no



32 Samfunn Nr. 17 fredag 2. mai 2014 Ukeavisen Ledelse

Den moderne velferdsstaten: Das Kapital anno 2014

Av Knut Petter Rønne
kpr@mandagmorgen.no

Den nye boken som alle snakker om, men 
svært få har lest fra perm til perm, av den 
franske økonomiprofessoren �omas 

Piketty, «Kapitalen i det 21. århundret» har blitt 
en global snakkis. Piketty er genierklært for sin 
historiske forskning, der han viser hvordan det 
tradisjonelt er de som eier og arver formuer som 
utgjør den rike eliten i ulike land. Pikettys poeng 
er at en stadig større andel av verdiene i samfunnet 
er i hendene på de som eier, ikke de som arbeider: 
Avkastningen på kapital har historisk vært høyere 
enn veksten i økonomien. Kapitalen vokser altså 
raskere enn de totale inntektene. 

Fra rundt 1913 kom en lang periode som endret 
dette bildet. To verdenskriger med en depresjon 
i mellom, forandret «maktforholdet» mellom 
formue og inntekt – mellom eiendeler og arbeid. 
Og dette gjorde at forskjellene jevnet seg ut – den 
arbeidende delen tok inn på den delen som eide 
fabrikker og store formuer. 

Etter sånn cirka 1970 har denne utjevningsten-
densen igjen snudd. Snart er de �este land tilbake 
til situasjonen på 17- og 1800-tallet, der land- og 
fabrikkeiere kontrollerte nesten alt. Særlig i USA 
og Europa har utviklingen vært slik Piketty beskri-
ver den. 

Pikettys teorier har Ukeavisen Ledelse beskre-
vet tidligere, faktisk før hans nye bok kom ut, se 
�gur 1 og Ukeavisen Ledelse nr. 31, 2013.

«The usual suspects»
Boken til Piketty har fått stor oppmerksomhet. 
Dens historiske gjennomgang roses opp i skyene 
av de aller �este fagøkonomer og akademikere. 
Men når han sier at forskjellen vil øke ytterligere 
i årene som kommer, og at «de rikeste må tas» for 
at ulikhetene ikke skal skape for store skjevheter – 
med sosial uro, opptøyer og verre ting, som mulige 
konsekvenser, så fordeler meningene seg blant 
«�e Usual Suspects».

Radikale, venstreorienterte eksperter mener 
Piketty har rett, og at tendensene til økt ulikhet 
må bremses politisk. Den høyre- og markedsori-
enterte ekspertisen vil gjerne hindre fattigdom, 
men mener Piketty tar feil når han tror at man 
kan gjøre �ere rike ved å hindre at noen blir enda 
rikere. 

Poenget er at argumentene fra de to sidene har 
vært noenlunde de samme både pre- og  post-
Piketty.

Konkrete løsninger mangler
Det både venstre- og høyresiden siden gjerne 
mangler i sin argumentasjon er konkrete løsnin-
ger for å hindre økt – eventuelt for stor – ulikhet. 
Årsaken til det er todelt: 

For det første er det særdeles komplisert å spå 
om fremtiden – og det er der Pikettys forskning blir 
lettere å kritisere. Dessuten er det helst radikale 
grep som må til for få til omfordeling og bremse 
ulikhet i stor skala. 

Norge er vel det landet i den vestlige verden 
der verdiene er jevnest fordelt i dag. Hos oss 
eier de �este egen bolig og vi har ikke så veldig 
mange multimilliardærer. Dessuten er det fak-
tisk et av de landene i verden hvor det er lettest 
å bli rik, og ta steget opp blant den ypperste pen-
geeliten. Verdensbanken sammenlignet i fjor 
41 ulike land når det gjelder ulikhet og mulig-
heter til «klassemobilitet». Norge vinner begge 
rangeringene: Vi er i blant «de beste» på den 
såkalte gini-indeksen – som måler ulikhet i et 
land. Gini-indeksen måler hvordan verdier er 
fordelt – jo nærmere 1 man kommer, jo færre 
kontrollerer verdiene i et land. 

En annen interessant indeks Verdensban-
ken bruker er IEO-indeksen – «�e inequality of 
economic opportunity index». Den sier noe om 
hvor stor sjanse mindre velstående har til å få økt 
velstand. Med andre ord, dersom dine foreldre er 
fattige, hvor stor er muligheten for at du kan bli rik? 
Norge er det landet i verden hvor den muligheten 
er størst, ifølge Verdensbanken (se �gur 2).  

Likevel: Forskjellene øker også her hjemme. 
Det var lettere å ska�e egen bolig for de som i dag 
er i 35 – 50-årene eller eldre, enn det er for dagens 
25-åringer. Dersom man ikke har en arv, forskudd 
på arv eller velstående foreldre som hjelper tungt 
til økonomisk, er det vanskelig å etablere seg for 
unge mennesker i Norge i dag. I alle fall på det sen-
trale østlandsområdet. En bolig i Oslo er i dag nær-
mest umulig å �nansiere på lønn alene. Dersom 
denne utviklingen fortsetter, vil det alene skape 
store ulikheter, slik boligpriser i andre europeiske 
storbyer har gjort i �ere år allerede. 

Kvitt vulgære nyrike
Skal vi tro �omas Piketty, vil vi i fremtiden få færre 
«nye» Odd Reitaner og Kjell Inge Røkker. Men vi 
vil høre mye til barna deres Ole Robert og Kristian 
og sikkert også barna deres igjen. 

Gamle penger vil atter regjere verden – og 
mulighetene er store for at så også skjer i Norge. 

På den måten blir man kanskje kvitt vulgære 
nyrike, men det vil skape store forskjeller. Forskjel-
ler vi ikke er vant med, og kanskje heller ikke bil 
vær komfortable med i Norge. 

Så hvordan skal man unngå å skape for store 
forskjeller?

Det går an å møte utfordringene fra �omas 
Piketty i en norsk kontekst. Problemet er at det sann-
synligvis betinger noen politisk svært upopulære 
grep: For eksempel økt skatt på eiendom. Formues-
skatten de rødgrønne har erklært krig mot, vil ikke 
monne. 14–15 milliarder, som i så fall blir skatteinn-
tektene, er penger det også – men en dråpe i havet i 
det lange Piketty-perspektivet. Alle land bør innføre 
formueskatt, dersom det skal monne i et utjevnings-
perspektiv uten å svekke norsk konkurranseevne. 

Ulikhet i 
virkelig-
heten
Norge er det landet i verden med minst 
ulikhet. Og vi bor i det landet der mulighetene 
til å foreta en real klassereise er best. Likevel 
er det mye som tyder på at forskjellene vil 
øke også her. Thomas Piketty har landet. 

«Det både 
venstre- og 
høyresiden 
siden gjerne 
mangler i 
sin argu-
mentasjon 
er konkrete 
løsninger for 
å hindre økt 
– eventuelt 
for stor – 
ulikhet»

Den franske økonomen Thomas Piketty har i løpet av de siste månedene blitt økonomifagets            rockestjerne etter at han ga ut boken «Capital in the 21st Century».

Thomas Piketty
●● Den franske økonomen Thomas Piketty ble 

tidlig oppdaget som et talent innen den lille 
forskningsretningen i økonomifaget kalt 
ulikhet og fordeling. Det tok ham til MIT i 
USA i relativt ung alder. Etter eget utsagn fant 
han seg aldri helt til rette der. Kanskje var det 
bakgrunnen fra det franske universitetet, 
eller oppdragelsen fra hippi-foreldrene 
som etablerte seg som geitebønder i Sør-
Frankrike som gjorde ham utilpass? 

●● I dag jobber han ved Paris School of 
Economics, en skole han var med å starte i 
2006. Piketty var økonomisk rådgiver for 
den franske presidentkandidaten Segolene 
Royal ved valget i 2007, og han har fungert 
som rådgiver for den sittende presidenten 
Francois Hollande en rekke ganger.
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Derfor bør man være tø�ere med eiendomsskatten, 
mener mange økonomer. Men å skattlegge eiendom 
er vanskelig å gjøre rettferdig, og det vil være politisk 
selvmord hvis det blir for omfattende. 

Et annet viktig grep for å hindre ulikhet er å sørge 
for at muligheten til sosial mobilitet fortsatt er stor. 

Det betyr at skoler, høyere utdanning og helse-
tjenester er allment tilgjengelig og av høy kvalitet. 

Om noen skoler – for eksempel – er private er ikke 
det viktigste. Poenget er at alle skal ha lik tilgang 
til tilbudet – så det å tillate at noen betaler mer for 
å få bedre skolegang blir i en slik tankerekke feil, 
da det bremser muligheten for sosial mobilitet. 

Økt skatt på eiendom og (enda) mindre mulig-
het til å betale seg til bedre tjenester er et politisk 
minefelt. Nordmenn �est er nokså rike og er glade i 

det gode liv. Vi har høye forventninger til tjenestene 
vi selv trenger, men det spørs hvor dypt solidariteten 
sitter hvis villaen etter farfar må skattlegges for å sikre 
andre bedre muligheter. Og for å gjøre bildet enda 
mer forvirrende: Norge er både rikt og produktivt 
fordi landet vårt har hatt mye kapital ...

Marx hadde rett. Kapital er ikke så lett å hanskes 
med. Men �omas Piketty prøver. 

FOTO: NTB SCANPIX

Privat formue for husholdninger og ideelle organisasjoner i 
Tyskland, Frankrike og Storbritannia, 1870-2010.

Reguleringen av kapitalmarkedene som startet for rundt hundre år 
siden gjorde at formue vokste saktere enn inntekt gjennom store deler 
av 1900-tallet, men nå har trenden snudd. Private formuer utgjør stadig 
mer av verdiene i en rekke land. Tendensen er den samme i store deler 
av Europa og i USA.  KILDE: «CAPITAL IS BACK», THOMAS PIKETTY OG ZUCMAN (2013)

De rike blir rikere Figur 1
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Total økonomisk ulikhet hvor 0 er lik og 1 er helt ulik fordeling av inntekten i et land (vertikal 
akse), og Ulikhet i muligheter (horisontal akse).

Norge er blant de likeste samfunn i verden, både når man ser på fordeling av inntekten og 
fordelingen av mulighetene.  KILDE: VERDENSBANKEN

«The land of opportunity» – og likhet Figur 2
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Den franske økonomen Thomas Piketty har i løpet av de siste månedene blitt økonomifagets            rockestjerne etter at han ga ut boken «Capital in the 21st Century».
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Samfunnsansvar

Av Joakim Birkeli Jacobsen
joakimbj@ukeavisen.no

Vanligvis er ikke dynamiske næringslivsle-
dere og gründere opptatt av akademiske 
debatter. Ide�yten i næringslivet går oftest 

fra bedriftene til professorene, og ikke andre veien. 
Men i det siste har en intellektuell disputt sendt 
ringvirkninger langt opp på styrerommet, nem-
lig kapitalismens fremtid. Spørsmålet er: Skal 
bedriften skape verdier for samfunnet i tillegg til 
for aksjonærene?

I en kronikk i Financial Times denne uken 
skriver professor i ledelse og bærekraft ved Han-
delskskolen i København, Robert Strand at busi-
ness-guru Micheal Porter endelig tar lærdom fra 
Skandinavia. 

For næringslivet er Harvard-professor Michael 
Porter mest kjent som mannen bak ideen om at 
det viktigste strategiske målet er å ska�e bedriften 
en konkurransefordel, eller «competitive advan-
tage» som han skrev om på 80-tallet. Siden har han 
manet forretningsfolk til å tenke på konkurranse i 
næringslivet som krig. 

Tankene hans trakk veksler på den tids mest 
liberalistiske tenkere i økonomifaget. Anført av 
økonomiprofessor Milton Freeman ved Uni-
versitet i Chicago vokste en mentalitet frem som 
nådde sitt crescendo i �lmen Wall Street og i den 
kyniske rolle�guren Gordon Gekkos �loso� om at 
«greed is good.» Om alle meler sin egen kake så 
langt som loven tillater (og i Gekkos tilfelle enda 
litt lenger) vil utfallet bli en større kake - som alle 
er tjent med på sikt. 

Men etter �nanskrisen skiftet Porter kurs. Og 
kursendringen var dramatisk. I artikkelen «Crea-
ting Shared Value» fra 2011, tok han til orde for 
samarbeid som det nye, strategiske imperativ. Han 
skrev at kapitalismen var under angrep, tilliten var 
ødelagt og behovet for bærekraftige løsninger var 
blitt for stort til at det kunne løses av enkeltaktø-
rer som handler alene. Fremtiden lå i å �nne løs-
ninger som fremmer selskapets konkurransefor-
trinn samtidig som man fremmer økonomiske og 
sosiale mål for samfunnet, altså «creating shared 
value - CSV.» 

Artikkelen ble en blockbuster. Argumentene 
har blitt gjentatt i verdenspressen, diskutert i utal-

Hemmeligheten er ute: Strategi-guru 
Micheal Porter oppdaget at man samar-
beider i Norden, og nå rulles den modellen 
for samarbeid i næringslivet ut i verden 
gjennom handelshøyskolene. 

lige rundebordskonferanser i Davos og blitt tatt 
inn som pensum ved verdens mest prestisjefylte 
handelsskoler i USA, Europa og Asia. Og det var 
ikke så rart. Med CSV kunne man krysse av i alle 
boksene: Tjene mer penger, gjenopprette tilliten 
fra �nanskrisen og løse verdensproblemer attpåtil.

Et såpass stort intellektuelt sprang for Por-
ter ga selvsagt også romslig med plass for kriti-
kerne. Denne våren har en gruppe eksperter gått 
sammen om artikkelen «Contesting the Value og 
Creating Shared Value» som sender en bredside 
mot CSV og Porters nyvunne entusiasme. De hev-
der modellen for lettvint ser bort fra spenningene 
mellom sosiale mål og selskapets avkastningskrav. 
I stedet for å rette fokus mot de grunnleggende 
avveiningene mellom hva selskapet egentlig vil og 
hva samfunnet er tjent med, ser de på CSV som 
et forsøk på å hvitvaske næringslivets rolle når det 
gjelder store sosiale utfordringer. Til slutt sitter 
man igjen med «øyer av vinn-vinn-prosjekter i et 
hav av uløste miljøproblemer og sosiale kon�ik-
ter,» skriver forskerne bak kritikken. De viser til 
avveiningen mellom arbeidsforhold og arbeids-
kostnader i utviklingsland som et eksempel på en 
utfordring man ikke bare kan lukke øynene for, slik 
CSV ifølge kritikerne antyder.

Artikkelen ble også sagt å være uoriginal. 
Strand mener Porter kun har oppdaget hvordan 
næringslivet har fungert i Skandinavia i årevis. 
Han viser til at den svenske ledelsesstrategen, Eric 
Rhenman allerede på 60-tallet lanserte tanken om 

Norske selskaper underrapporterer
●● Store selskaper fra våre nordiske naboland er langt �inkere enn store norske selskaper  

til å rapportere om sine virksomheter, viser en fersk rapport.

●● Rapporten «The Dynamics of Social Responsibility and Innovation: A Study of Nordic 500 
Companies» legges fram i dag. Norge og de andre nordiske landene er blitt sett på som  
pionerer for samfunnsansvarlig handel, men ifølge rapporten er virkeligheten en annen.  
Norske selskaper faller lenger og lenger bak våre naboland, skriver Dagsavisen.

●● Studien tar for seg i hvilket omfang de 500 største nordiske bedri�ene rapporterer om sine 
virksomheter til de ledende internasjonale standardene UN Global Compact og Global Reporting 
Initiative. Disse standardene ses på som spesielt viktige for å sikre arbeidstakerrettigheter, 
likelønn og etisk handel med utenlandske underleverandører.

●● Studien tar også for seg den totale rapporteringen fra alle nordiske bedri�er.

●● Norge ligger nå svært langt etter Sverige og Danmark, og også Finland har rykket fra  
Norge de siste to årene.

●● Det er ingen grunn til at vi ikke skal sammenligne oss med Danmark og Finland når det kommer 
til antall selskaper i landet. De andre nordiske landene har hatt en veldig rask utvikling, og det er 
vanskelig å peke på hvorfor Norge ikke har hatt den samme. Når det gjelder Sverige, er det seks-
sju ganger så mange selskaper som tillater eksternt innsyn i sin dokumentasjon som i Norge, 
forteller leder for Center for Corporate Diversity i Norge, Marit Hoel, som står bak studien.

(NTB)

Nordisk 
samarbeids- 
modell  
sprer seg

«Det er �nt at 
næringslivet 
engasjerer 
seg, men jeg 
hører til de 
som er kri-
tiske til å lan-
sere Porters 
modell som 
universal-
løsning»
Atle Midttun,  
professor

Michael Porter.
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I 2011 skrev Michael Porter artikkelen 
«Creating Shared Value» som et forsvars-
skrift for kapitalismen som etter finans-
krisen opplevde en seriøs tillitskrise i hele 
den vestlige verden. 

I artikkelen tok han til orde for at selskapene 
skulle oppsøke de prosjektene som kan skape 
verdier både for selskapet og for lokalsam-
funnet som selskapet er en del av. Siden er 
artikkelen blitt hevet til en del av rasjonalet for 
at selskaper skal drive med samfunnsansvar. 
Kritikken som fremmes i disse dager har ført 
til en aktiv debatt både blant akademikere og 
næringslivsfolk.

Creating Shared Value i et marked. Det kan være leverandører, kunder, 
myndigheter og reguleringer. Metoden setter sel-
skapet i direkte kon�ikt med alle interessentene 
sine, inkludert leverandørene og kundene - og er et 
yndet analyseverktøy for alt fra MBA-kandidater til 
oppkjøpsfond. «Five forces» maner til krig og står 
i sterk kontrast til Rhemans metode, som åpner 
for å identi�sere de områdene hvor selskapet har 
felles interesserer som leverandørene, kundene, 
myndighetene og alle andre interessenter. 

Professor Strand viser til at Novo Nordisk, Ikea, 
H&M, Norsk Hydro og Statoil alle har demonstrert 
hvordan man e�ektivt skaper verdi for både sel-
skapet og interessentene. Han tror grunnen til at 
verden ikke har oppdaget at nordisk næringsliv 
har brukt denne metoden i årevis med suksess, 
skyldes vår beskjedne kultur. Men nå som selveste 
Porter omfavner den skandinaviske modellen er 
hemmeligheten ute.

Skeptisk 
– Det er �nt at næringslivet engasjerer seg, men 
jeg hører til de som er kritiske til å lansere Porters 
modell som universalløsning, sier professor Atle 
Midttun, institutt for innovasjon og økonomisk 
organisering ved Handelshøyskolen BI. 

Han mener det kun er en andel av nærings-
livet som vil kunne skape verdier i lagspill med 
samfunnet. 

– En betydelig andel av næringslivet, anslagsvis 
20 prosent i EU, tilhører den svarte økonomien, 

og denne betaler ikke en gang skatt til samfun-
net. Andre deler driver med «rent seeking.» For 
eksempel drev deler av �nansbransjen med en 
pyramidelignende omsetning av skjulte tapsbom-
ber i perioden før �nanskrisen. Poenget var å få 
tapsbomben omsatt med en klekkelig gevinst før 
den avslørte seg som verdiløs i neste ledd, sier han. 

Midttun mener at Porters «shared value»-
begrep derfor først og fremst gir mening for den 
tredje gruppen bedrifter som driver med produk-
tivt entreprenørskap, og selv i denne gruppen 
gjelder det typisk de bedriftene som konkurrerer 
i kvalitetssegmenter der de møter høye kundekrav. 

Midtun tror lansering av tesen om «shared 
value» også kan være en form for nyttig hykleri. 
Ved å utbre «shared value»-tesen skapes forvent-
ninger som kan mobilisere kritisk engasjement fra 
sivilsamfunnet, og presse næringslivet til å følge 
opp på sikt. «Shared value»-konseptet blir derfor 
litt som «soft law» er i politikken. 

– Man lanserer vakre prinsipper, som ikke kan 
følges opp, men som ligger der som en surdeig og 
etter hvert kanskje følges opp med sterkere virke-
midler. Problemet for dem som gjerne vil ha ster-
kere politisk styring og hardere virkemidler er at 
myndighetene ofte ikke heller er på høyden med 
sitt samfunnsansvar. Transparency International 
viser at størstedelen av verdens land sliter med 
korrupsjon. Dermed er vi nødt til å leve med halv-
gode løsninger både på o�entlig og privat side, og 
«shared value» er en av dem, sier Midttun. 

at selskapets viktigste oppgave er å skape verdi 
for selskapets interessenter (stakeholders). Rhen-
mans bok, «Industrial Democracy and Industrial 
Management,» var en bestselger i alle de nordiske 
landene helt opp til 80-tallet og tar for første gang 
i bruk ordet «stakeholders.» Strand mener boken 
er et eksempel på samarbeidsmodellen og hen-
synet til interessentene som er utbredt i nordisk 
næringsliv den dag i dag. 

Han mener modellen skiller seg grunnleg-
gende fra Porters mer inngrodde ideer. I Porters 
analyseverktøy «Porters �ve forces» identi�seres 
barrierene som hindrer et selskap i å tjene pro�tt 

Ikea er et av �ere store 
globale selskaper som 
hevder å ta samfunns-
ansvar på alvor. Blant 
annet med solceller på 
taket av �ere varehus, 
eller ved at en del av sal-
get av enkeltprodukter 
går til Unicef. 

FOTO: SCANPIX
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UNESCO-Creative City

I januar sendte 
Lillehammer, Tromsø og 
Bergen søknad om å bli 
o�sielle UNESCO-Creative 
City byer for henholdsvis 
litteratur og gastronomi. 
Ingen andre norske byer 
har foreløpig en slik status. 
Både de kulturelle og 
økonomiske e�ektene 
kan bli betydelige. 

Av Esben Ho�
esben@kultmag.no

UNESCO Creative City består for tiden av 
44 byer innenfor litteratur, �lm, musikk, 
håndverk, design, media-kunst, og gastro-

nomi. Ingen andre norske byer inngår i noen av 
de andre nettverkene, men Östersund i Sverige ble 
utnevnt Creative City Gastronomy i 2010, mens 
Reykjavik �kk status som litteraturby i 2011 (se 
komplett liste over alle byene på kultmag.no) 

Formålet med UNESCO Creative City er at 
byene gjennom samarbeid og utveksling skal 
arbeide mot en felles forståelse av kulturelt mang-
fold og bærekraftig urban utvikling, hvor de bruker 
statusen og sin nye kunnskap til å satse på kreative 
næringer og kulturturisme.

– Gjennom Norges tre Nobelprisvinnere, foku-
set på ytringsfrihet gjennom arbeidet som friby for 

forfulgte forfattere og et sterkt samarbeid mellom 
utdannings- og formidlingsinstitusjonene på Lil-
lehammer ligger alt til rette for at Lillehammers 
status som litteraturby kan utvikles videre og at 
byen kan bidra positivt i UNESCOs nettverk for 
litteraturbyer, sier festivalsjef for Norsk litteratur-
festival på Lillehammer, Marit Borkenhagen. 

Det er Borkenhagen som har skrevet søknaden 
på vegne av Lillehammer kommune. Alle søkna-
dene er blitt formelt fremmet av Norges UNESCO-
kommisjon, som har sekretariat i Kunnskapsde-
partementet. 

Lillehammer bestemte seg for å begynne å 
jobbe med en UNESCO-søknad for et par år siden. 
På bakgrunn av deres sterke litteraturposisjon var 
det naturlig å jobbe videre i en internasjonal ret-
ning og arbeide med å innlemme Lillehammer i 
nettverk som kan bidra til å utvikle Lillehammer 
videre som litteraturby.

Også i Tromsø mener de at byens sterke 
litteratur engasjement over tid taler for deres kan-
didatur. 

– De sterkeste argumentene for at Tromsø bør 
få denne statusen er litteratur, litteratur, littera-
tur og kultur, internasjonalitet og lokalitet. Med 
sitt sterke engasjement og store litteraturaktivitet 
har Tromsø et enestående litteraturmiljø å tilby 
UNESCO Creative Cities, sier styreleder i Ord-
kalotten litteraturfestival i Tromsø, Ruben Moi, 
som har vært med å skrive søknaden på vegne av 
Tromsø kommune.  

Kultmag omtalte Tromsøs søknadsoppstart 
i 2012. Fra før har Edinburgh, Melbourne, Iowa 
City i USA, Dublin, Norwich og Kracow i Polen 
fått denne statusen. 

Tradisjoner
– Bergen har lange tradisjoner som handelsby, 

I januar sendte 

UNESCO-status kan gi

Bylø� med 
litteratur  
og mat

Ingrid Bjørnov leser 
fra sin debutbok «Se 
Norges blomsterdal» på 
Lillehammer Litteratur-
festival i 2012. Litteratur 
kan gi en boost for både 
Lillehammer og Tromsø 
dersom de får innvilget 
sin søknad om å bli 
UNESCO Creative City 
Literature. Bergen søker 
om å bli det samme med 
mat/gastronomi.
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«De  sterkeste 
argument-
ene for at 
Tromsø bør 
få denne 
statusen er 
litteratur, 
litteratur, 
litteratur og 
kultur, inter-
nasjonalitet 
og lokalitet.»
Ruben Moi. 
Styreleder i 
Ordkalotten 
 litteraturfestival  
i Tromsø

Kultur
og kreative  
næringer
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og det var �sk – og kanskje særlig tørr�sk – som 
var den viktigste handelsvaren historisk. Sammen 
med kystbondens historie, hvor gardsdrift på øyer 
og langs fjordene kombinert med �ske var livs-
grunnlaget for store deler av Bergen og regionens 
innbyggere, er det nettopp denne historiske arven 
vi ønsker å bygge videre på i vår søknad, sier Elin 
Sjødin Drange, næringssjef i Bergen kommune. 

Fra før har Popayan (Colombia), Chengdu 
(Kina), ôstersund (Sverige), Jeounju (Sør Korea) og 
Zahle (Libanon) oppnådd denne statusen. Etter 
det Kultmag kjenner til har 8 andre byer søkt om 
å bli gastronomiby i denne omgang.  

Da Kultmag første gang omtalte søknaden til 
Bergen i 2012 uttalte daværende byråd for Kul-
tur, Næring, Idrett og Kirke (BKNI) i Bergen kom-
mune, Gunnar Bakke (FrP), at Creative Cities of 
Gastronomy vil kunne bidrag til å stimulere byens 
kreative miljøer til å sette fokus på matkulturfeltet, 

skape nye muligheter, arbeidsplasser og opple-
velser, - og derved økt attraksjon og interesse for 
kystkulturen i Bergensregionen, blant egne inn-
byggere og besøkende.

– Bergensregionene er verdensleder på sjømat, 
både gjennom produsenter som Marine Harvest, 
Lerøy Seafood og Grieg Seafood, som alle har sitt 
hovedkontor her, og Norges og Europas største 
marine forskningsmiljøer på hav og sjømat. Her 
er derfor tunge interesser innen �skeri, havbruk, 
bioteknologi og foredling, uttalte han. 

Kultur som næring
Litteraturbyene, som de andre medlemmene av 
«Creative Cities», er pålagt å arbeide for et glo-
balt partnerskap, oppmuntre til utveksling, skape 
tverrkulturelle tiltak og utvikle lokale, nasjonale 
og internasjonale bånd. Hver by må også være 
dedikert til å utvikle seg som ambassadører for sitt 

felt lokalt og skape et lokalt engasjement.
Helt sentralt i tenkningen om å utnevne og eta-

blere kreative byer er at de tar kreative næringer på 
alvor og aksepterer dette som en reell «ny» næring. 
Retningslinjene for UNESCO Creative Cities ble 
utarbeidet i kjølvannet av en konferanse om krea-
tiv turisme i USA i 2006.  UNESCO linker «Creative 
Cities» opp mot kulturturisme, som nå er det ras-
kest voksende segmentet innenfor internasjonal 
turisme. «Kreativ turisme er mer interaktiv og 
bærer mer preg av læring og følelser og er mer 
sosial og deltagende», skriver UNESCO. 

Det er foreløpig usikkert hvilken økonomisk e�ekt 
en slik status vil kunne gi, men erfaringene fra Öster-
sund har så langt vært ganske lovende. Blant annet 
har antall overnattingsdøgn og aktører gått betrak-
telig opp. Totalt har byen logget over 160 innslag i 
media, noe som ifølge byen har skapt mye goodwill. 
UNESCO har foreløpig ikke laget noe egen rapport 
som dokumenterer utviklingen i de ulike medlems-
byene etter at de ble utnevnt som «kreativ by». 

Siden Östersund ble utnevnt til «Gastronomiby» 
i 2010, har regionen fått �ere nye bedrifter innenfor 
mat/turisme, �ere gjestedøgn og massiv omtale i 
internasjonale medier – og besøk av nærmere 100 
norske matprodusenter/aktører. Sammen med 
naboregioner arbeider de for å få på plass den store 
nasjonale visjonen: Å bli Europs nye matland. 

– Å bli klassi�sert som Creative Citiy of Gas-
tronomy har betydd svært mye for oss. Vi har en 
annen selvsikkerhet, vi er blitt stoltere, vi markeds-
fører oss på en tø�ere måte og vi tror at det �nnes 
en framtid for en middels stor by i midt-Sverige 
valg, uttalte næringsbyråd Katarina Nyberg Finn 
i Östersund til Kultmag. 

I vurderingen av kandidatene bruker UNESCO 
en blanding av egne og eksterne eksperter, bade 
fra forvaltning og akademia. Det er UNESCOs 
generalsekretær som o�entliggjør avgjørel-
sen 30. november i år. 

FOTO: MARI SKEIE LJONES/LILLEHAMMER LITTERATURFESTVAL
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UNESCO-Creative City

Bergen

«Skal tre�e 
gastronomi turisten»

Elin Sjødin Drange, Næringssjef i Bergen kommune

Tromsø

«Vil sette Norge  
og Tromsø på kartet»
Ruben Moi, Styreleder, Ordkalotten litteraturfestival i Tromsø

Lillehammer

«Skal bli Norges 
 litteraturby»

Marit Borkenhagen, Festivalsjef, Norsk litteraturfestival, Lillehammer

BergenBergenBer

««SkaSkaSkaSkal l tre�e tre�e tre�e tre�e tre�e tre�e 
gastronomigastronomigastronomigastronomigastronomigastronomigastronomigastronomigastronomigastronomigastronomigastronomitttgastronomitgastronomigastronomitgastronomigastronomitgastronomi uristuristuristuristuristuristuristen»en»uristen»uristuristen»uristen»uristen»uristen»en»en»

Elin Sjødin Drange, Næringssjef i Bergen kommune

Tromsø

«Vil sette Norge «Vil sette Norge «Vil sette Norge «Vil sette Norge «Vil sette Norge «Vil sette Norge «Vil sette Norge «Vil sette Norge «Vil sette Norge «Vil sette Norge «Vil sette Norge «Vil sette Norge «Vil sette Norge «Vil sette Norge «Vil sette Norge 
og Tromsø pog Tromsø pog Tromsø pog Tromsø pog Tromsø pog Tromsø pog Tromsø pog Tromsø pog Tromsø pog Tromsø på kartet»å kartet»å kartet»å kartet»å kartet»å kartet»å kartet»å kartet»å kartet»
Ruben Moi, Styreleder, Ordkalotten litteraturfestival i Tromsø

Lillehammer

«Skal bli «Skal bli «Skal bli «Skal bli «Skal bli «Skal bli «Skal bli «Skal bli «Skal bli Norges Norges Norges Norges Norges Norges Norges 
litteraturby»litteraturby»litteraturby»litteraturby»litteraturby»litteraturby»litteraturby»litteraturby»litteraturby»litteraturby»litteraturby»litteraturby»litteraturby»litteraturby»

Marit Borkenhagen, Festivalsjef, Norsk litteraturfestival, Lillehammer

– Har dere noen tanker om hvordan dere eventuelt 
vil bruke en slik status?

– Statusen vil tilby Creative Cities-nettverket 
et unikt litteraturmiljø. Den vil føre til ytterligere 
tiltrekking av forfattere og litteraturarbeidere til 
Tromsø og utveksling, spesielt med de andre 
UNESCO-litteraturbyene, av forfattere, gjester, 
turister, etc. Statusen vil fremme litteraturens 
forsømte status i kultursektoren (�lm, musikk, 
teater, billedkunst) lokalt, nasjonalt og interna-
sjonalt. Tromsø er Norges viktigste internasjo-
nale by på grunn av polar utforskning og global 
nedsmelting, �sk, olje, turisme, urbane miljø og 
spektakulære natur og den nære tilknytningen til 
Russland. Tromsø City of Literature vil sette Norge 
og Tromsø på det internasjonale litteraturkartet

– Har dere noen tanker om hvilke e�ekter det 
kan skape både kulturelt og økonomisk?     

– De kreative og kulturelle ringvirkningene er 
sterke og vidtrekkende. Statusen vil sette fokus på 
det enorme potensialet som litteratur kan tilby 
den voksende kulturnæringen.

– Har dere noen tanker om hvordan dere vil 
bruke en slik status?

– En slik status vil øke oppmerksomheten om 
vår historiske arv på dette feltet, samtidig som vi 
allerede har sett e�ekten av å sette gastronomi på 
kartet ved at �ere av våre fremste kokker har sam-
arbeidet om matarrangement f eks i forbindelse 
med UNESCO-konferansen i Bergen i mars 2014. 
Vårt mål, i samarbeid med Hordaland Fylkeskom-
mune og Fylkesmannen i Hordaland, er å pro�lere 
Bergen og regionen innenfor feltet gastronomi. 
Statusen vil brukes til å forsterke Bergen som gas-
tronomiby og som et gastronomisk reisemål – i 
tillegg til Bryggen og fjordene.

– Har dere noen tanker om hvilke e�ekter det 

kan skape både kulturelt og økonomisk?     
– På sikt tenker vi at en slik status vil kunne 

bidra til at Bergen får enda �ere ben å stå på både 
nasjonalt og internasjonalt, ved at vi tre�er en 
ny målgruppe; Gastronomireisende. Statusen vil 
også kunne bidra til at Bergen blir enda mer inter-
essant som kongress- og møteby internasjonalt, 
samt at vi bergensere får et mer bevisst forhold til 
vår historiske matarv kombinert med moderne 
og velsmakende retter. Kanskje vil en slik status 
både bidra til at byens og regionens spisesteder og 
den enkelte husholdning blir mer kvalitetsbevis-
ste. I tillegg ønsker vi å bruke byens og regionens 
«gastronomikokker» som promotører i det videre 
arbeid.

– Har dere noen tanker om hvordan dere eventuelt 
vil bruke en slik status?

– Det vil øke våre sjanser til å få realisert �ere 
av prosjektene våre, fordi statusen gir et kvali-
tetsstempel som gjør det lettere å ska�e ekstern 
�nansiering. Vi vil da inngå i et nettverk hvor vi 
kan utveksle ideer og samarbeide med byer vi ser 
opp til og tror vi har mye å lære av. 

– Har dere noen tanker om hvilke e�ekter det 
kan skape både kulturelt og økonomisk?     

– Lillehammer er en relativt liten by, men har 

�ere ganger tidligere bevist at man kan lykkes 
med store prosjekter og arrangementer gjennom 
samarbeid lokalt, regionalt, nasjonalt og inter-
nasjonalt. På litteraturfeltet har Lillehammer en 
sterk posisjon, og denne ønsker vi å utvikle videre. 
Våre ambisjoner er å bidra til å styrke norsk lit-
teratur internasjonalt, bringe verdenslitteraturen 
til Norge, gjøre Lillehammer til en attraktiv by og 
bo og arbeide i og skape arbeidsplasser knyttet til 
kultur og turisme. 

Les alle  
nyheter på 

kultmag.no alltid! 
Registrer deg nå og 
får vårt nyhetsbrev 

to ganger i uken.
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Næringsvett Nyheter

Carte Blanche til Sentralbadet 
Bystyret i Bergen foreslår at det gamle Sentralbadet i Bergen blir nytt 
produksjons- og øvingslokaliteter for dansekompaniet Carte Blan-
che. Kompaniet må ut av sine nåværende lokaler i Nøstegaten innen 
utgangen av 2018. Kulturminister Widvey har bifalt Bergen kommune 
og byrådets planer om å selge Sentralbadet med en klausul om at Carte 
Blanche bli leietaker i bassengdelen av bygget. Kommunen håper å 
kunne ferdigstille anlegget innen 2017. Bergen kommune bygger nå 
nytt hovedanlegg for stup og svømming på Nygårdstangen. Det nye 
anlegget skal stå ferdig i løpet av 2014. 

Gir millioner til digital kunst
Nordisk Kulturfond har under navnet «DIGITAL 2015-2016, Årets 
Nordiske Kulturbegivenhet», øremerket tre millioner danske kroner til 
å løfte digital kunst og kultur i Norden. De har fått inn 21 søknader. 

– Det er første gang at Norsk Kulturfond gir støtte i denne størrel-
sesorden for å gi det digitale kunst- og kulturfelt i Norden et boost, sier 
direktør Karen Bue i Nordisk Kulturfond i en pressemelding. I tildelin-
gen vil juryen legge vekt på det blir et partnerskap mellom kunstnere, 
kreatører og aktører innenfor digital utvikling og nye medier i Norden. 
Vinnerne offentliggjøres 3. juni 2014.

250.000 nordmenn endra 
meining om språk i Språkåret 
I Språkåret 2013 endra truleg om lag 250.000 nordmenn meiningar om 
språk og språkpolitikk. Det blei gjennomført minst 3320 arrangement 
med til saman 149.000 gjester. Dette går fram av rapporten «Så lenge 
der er språk, kjem det år» om Språkåret frå Nynorsk kultursentrum. 

– Språkåret var kulturjubileet som verka, seier styreleiar Lodve 
Solholm i Nynorsk kultursentrum, i en pressemelding. – Vi ville auke 
respekten for språkmangfaldet i Noreg og auke verdien av å leve i eit 
samfunn med meir enn eit offisielt språk. Vi ville setje ein ny standard 
for forfattarjubileum og gjere språkleg respekt og toleranse til ei sak for 
mange på tvers av språklege og kulturelle skilje. Språkåret dekte dei 
måla som var sette opp, seier Solholm.

Godt arbeidsmarked for nyut-
dannede musikk-kandidater
Nesten ingen kandidater fra utøvende musikkutdanning har vært 
arbeidsledige det første året etter endt utdanning. Men rundt en tredel 
av kandidatene oppga at de hovedsakelig hadde frilansarbeid. 

Det fremgår av en NIFU-rapport som har kartlagt på studenter 
og kandidater i utøvende musikkutdanning, laget på oppdrag fra 
Musikkhøgskolen og syv andre institusjoner tilbyr masterutdanning i 
utøvende musikk. Dette er en høy andel sammenlignet med hva som 
er vanlig i arbeidsmarkedet generelt og for nyutdannede spesielt. For 
enkelte gir frilansarbeid en ønsket fleksibilitet mens andre ønsker en 
mer stabil tilknytning til arbeidsmarkedet. Rundt en firedel hadde 
hovedsakelig hatt fast stilling og i underkant av en femdel hadde 
hovedsakelig arbeidet i midlertidig stilling(er) det første året etter endt 
utdanning, skriver NIFU.

Veksten i sysselsettingen i kulturnærin-
gene de siste årene har ikke skjedd ved 
at de etablerte er blitt større, men gjen-

nom etablering av enda �ere mikrobedrifter. 
Størst kan ikke alltid være målet. 

Som leder av Hermetikken Kulturnærings-
hage i Vadsø er jeg så heldig at jeg får samarbeide 
med kunnskapsrike kulturnæringsgründere 
hver eneste dag! Kulturnæringsgründere som 
ser muligheter og skaper verdier. En fantastisk 
forsamling personer som oser av pågangs-
mot, skaperkraft og fremtidstro. Men så – midt 
i denne kreative oasen av mikrobedrifter - er 
det noe som ikke er rett likevel. For på tross av 
den enkeltes innsats og verdiskaping, forteller 
stor-samfunnet en helt annen historie. 

Historien som fortelles handler om vekst og 
vekstbedrifter. Stort er bra. Vi får det plantet i vår 
bevissthet uansett hvor vi snur oss. I rapporter, 
virkemiddelordninger, i politikken og på ulike 
faglige arenaer snikes det inn en gjentakende 
fremstilling: den store andelen enkeltperson-
foretak og mikrobedrifter som vi har i kultur-
næringene, er et problem. Det er et nødvendig 
onde på veien til å bli stor. Som om det å være 
liten ikke har en verdi i seg selv. Og historien 
som fortelles når stadig nye høyder. «Proble-
met» er nemlig ikke bare at de er små, de er fak-
tisk ganske kunnskapsløse i tillegg! Ikke kan de 
økonomistyring, ikke kan de markedsarbeid og 
ikke kan de forretningsstrategi. Vi klasker altså 
sammen hovedvekten av alle kulturnæringsbe-
driftene i Norge og sier – hu�, hva skal vi egent-
lig gjøre med dere? Hvordan kan vi få dere til å 
vokse, bli store, med egne økonomiansvarlige 
og egen markedsavdeling? 

Er dette vår måte å oppmuntre �ere til å 
skape verdier av sin kreativitet og sitt talent? 
Hvis ikke, må vi begynne å tenke på hvilke sig-
naler vi sender. Tenker vi for gam- meldags 
og bakstreversk? Bruker vi 
teoretiske modeller som ikke 
er tilpasset dagens og fremti-
dens kulturnæringsbedrifter? 
Må all kompetanseutvikling 
og vekst skje internt i den 
enkelte virksomhet?

Veksten i sysselsettin-
gen i kulturnæringene de 
siste årene har ikke først 
om fremst skjedd ved at 
de etablerte er blitt større, 
men gjennom etablering 
av enda �ere mikrobedrif-
ter. Vi vet også at svært mange 
av disse arbeider prosjektba-

sert i nettverk. De knytter altså til seg ulik kom-
petanse og ulike samarbeidspartnere, ut fra pro-
sjektets karakter. Én forretningside krever noen 
typer samarbeidspartnere, mens realisering av 
en annen forretningside krever en helt annen 
bedriftskonstellasjon. På denne måten deler de 
på risikoen, de deler ressurser, knytter til seg 
kompetanse, og når ut til nye markeder – selv 
om de i er små – fordi de gjør det i samarbeid 
med andre. 

På denne måten blir små bedrifter store 
sammen. På bakgrunn av bedriftenes måte å 
jobbe på, kan vi derfor si at mikrobedriftene ikke 
er en statisk størrelse, og heller ikke en homo-
gen gruppe. De bygger ikke faste og evigvarende 
bedriftsnettverk og allianser. De jobber annerle-
des. De har et våkent blikk for nye tjenester, nye 
samarbeidsformer, nye kundegrupper og nye 
partnere. Her burde vi oppmuntret, bygget ny 
kunnskap, nye modeller og tilrettelagt virkemid-
ler. Kulturnæringsbedriftene i Norge skulle blitt 
verdens beste på lønnsom forretningsutvikling 
gjennom vekslende, e�ektive og innovative alli-
anser. Vi skulle bygd opp en rå kompetanse og 
solide verktøy for å skape, utvikle og drifte nye 
konstellasjoner og nye forretningskonsepter. På 
tvers av bransjer og på tvers av landegrensene. 
Det er kanskje en trøye vi kan vokse i, som pas-
ser bedre enn den tvangs-vekst-trøyen vi prøver 
å presse på dem i dag. 

«Kulturnæringsbedri�ene i Norge skulle 
blitt verdens beste på lønnsom forretnings-
utvikling gjennom vekslende, e�ektive og 
innovative allianser.»

Mette C. T. Westlie er daglig leder i Hermetikken Næringshage A/S i Vadsø.

Er det størrelsen  
det kommer  
an på?

IVO WAHLEN
Lead Auditor, STATOIL

– Jeg fikk 
et bredere 
nettverk 

Executive MBA i økonomisk styring og ledelse.  
Send e-post til opptakmba@nhh.no eller se nhh.no/executive
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Nesten ingen kandidater fra utøvende musikkutdanning har vært 
arbeidsledige det første året etter endt utdanning. Men rundt en tredel 
av kandidatene oppga at de hovedsakelig hadde frilansarbeid. 

Det fremgår av en NIFU-rapport som har kartlagt på studenter 
og kandidater i utøvende musikkutdanning, laget på oppdrag fra 
Musikkhøgskolen og syv andre institusjoner tilbyr masterutdanning i 
utøvende musikk. Dette er en høy andel sammenlignet med hva som 
er vanlig i arbeidsmarkedet generelt og for nyutdannede spesielt. For 
enkelte gir frilansarbeid en ønsket fleksibilitet mens andre ønsker en 
mer stabil tilknytning til arbeidsmarkedet. Rundt en firedel hadde 
hovedsakelig hatt fast stilling og i underkant av en femdel hadde 
hovedsakelig arbeidet i midlertidig stilling(er) det første året etter endt 
utdanning, skriver NIFU.
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Krevende netthandel
Netthandelen gir en av de største 
utfordringene ledere i handelsnæringen 
har hatt på svært mange år.

Omstillinger er ofte noe 
vi forbinder med store 
industribedrifter eller 

o�entlige virksomheter. Vi glem-
mer ofte de enorme endringene 
som har skjedd i handelssektoren, 
særlig de siste 20 årene. Fra små, 
enkeltstående forretninger, via 
kjededannelse og utviklingen av 
større butikker. Og de siste årene 
har internett forandret hvordan 
vi handler. Min påstand er at 
netthandelen gir en av de største 
utfordringene ledere i handelsnæ-
ringen har hatt på svært mange år. 

Hvorfor er dette en ledelsesut-
fordring? Jo, fordi netthandel brin-
ger med seg så mange endringer i 
forretningsmodell, kompetanse-
behov og ikke minst virksomhets-
strategi. Netthandel gir mulighet til 
å selge de samme produktene som 
før, men gjennom helt nye kanaler 
og til helt nye kunder. Men netthan-
del gir også mulighet for å selge helt 
andre produkter, uten de oppstarts-
kostnadene man tidligere hadde for 
å nå bredt. Så mye snus på hodet at 
man kan bli svimmel. Derfor trengs 
det god ledelse for å lande virksom-
heten i en ny retning.

La meg bruke Johanna som 
eksempel. Som ung markedssjef 
hos en byggevareleverandør må 

hun ta stilling til konkrete pro-
blemstillinger som alle kommer 
fra nye muligheter i netthandel. 
Det merker hun enten som en del 
av ledergruppa, som bestiller av 
systemer til virksomheten eller 
som leder for sine medarbeidere. 

Ikke lenger hva det var
Den første utfordringen Johanna 
har er at en bransje er ikke lenger 
hva den var. Handel på nettet har 
senket kostnadene ved å nå nye 
markeder og selge nye produkter. 
Vi i Virke ser at såkalt bransjeglid-
ning er blitt mer regelen enn unn-
taket. Sportsbutikker selger bar-
netøy, jernvarehandelen selger 
leker og dagligvarebutikken sel-
ger sportsklær. Vi har fått en større 
kundeorientering, både format, 
butikkonsept, sortiment og kom-
petansenivå hos medarbeiderne 
velges ut fra hva kundene vil ha. 

Johanna står overfor valget 
mellom å drive som før, det vil si å 
levere til en byggvarekjede, eller å 
bruke de mulighetene nettet gir til 
å nå kunden direkte. Kan hun gjøre 
det med de menneskene hun har? 
Hvordan få erfarne B2B-selgere til 
å sette seg inn i forbrukerens tan-
kegang? Johanna og HR-sjefen 
i selskapet har nok noen viktige 
samtaler foran seg om kompetan-
seutvikling og behovet for nytt blod 
i organisasjonen. 

Den andre utfordringen er at når 
stadig mer av handelen skjer over 

nett, så �ytter også svindel og tyveri 
seg til nett. Sikkerhet er blitt stadig 
viktigere for norske nettbrukere. 
Samtidig er sikkerhet i nettbutikker 
et tveegget sverd, opplever kunden 
at betalingsløsninger er tungvinte, 
så går de til andre butikker. Balan-
sen blir mellom å gi kunden en god 
opplevelse på kort sikt, samtidig 
som sikkerheten må være så god at 
nettbutikken får godt omdømme på 
lengre sikt. Etablerte norske løsnin-
ger som BankId konkurrerer i stadig 
større grad med aktører som Paypal 
og Klarna.

Enkelt system
Johanna ønsker seg egentlig et 
enkelt system. Hun er tross alt for-
bruker selv, og lei av nettbanker 
som henger og at hun må gjen-
nom �re-fem bekreftelsesvinduer 
for å bestille nye linser på nett. 
Hun er i en bransje hvor mange 
av pro�kundene har kontor på �re 
hjul, og hvor enkle, mobile løs-
ninger etter hvert tar for seg hele 
prosessen fra anbudsberegning, 
bestilling av varer og fakturering 
av kunden. Maxbo er blant de 
som virkelig satser på nye løsnin-
ger gjennom sitt prosjekt Maxbo 
2.0. Johanna kommer ikke inn på 
markedet med en nettbutikk som 
gjør ting mer komplisert enn i dag. 
Samtidig tenker hun: Hva skjer 
hvis noen stjeler kredittkortin-
formasjonen til mine kunder? De 
kommer neppe tilbake da? Valget 
hun tar har vesentlig betydning for 
selskapets framtid.

Plattformer
Den siste utfordringen er knyttet 
til plattformer. Mange plattfor-

mer, som oftere og oftere over-
lapper hverandre. Vi snakker 
om ulike salgskanaler, fysiske 
butikker, messer, pop-up stores, 
vanlige nettbutikker, mobile løs-
ninger og helt sikkert �ere. Multi-
kanal er ordet mange snakker om 
i varehandelen om dagen. Når 
produktinformasjon og pris er 
tilgjengelig for alle hele tiden, har 
i mange tilfeller sammensmeltin-
gen av nettbutikk og fysisk butikk 
blitt veien å gå. Stormberg er en 
av dem som gjennomfører dette 
konseptet, ved at de fysiske butik-
kene skal brukes til å vise fram 
produktene, mens selve hande-
len skjer på nett.

Johanna ser store muligheter i 
multikanal. Nå kan hun øke sal-
get og selge til en hel masse nye 
markeder. Tilpasse nettløsninger 
til forbruker, til pro�kunder og til 
butikker. Byggplassservice er et 
marked i vekst, hvor kundene kan 
hente ut varer etter behov fra en 
minibutikk på byggeplassen. Kan 
det være mulig å lage en mobil-
løsning som passer håndver-
kernes behov. Utfordringen kan 
være å innrette logistikksystemer, 
prising og ikke minst markeds-
føring til den nye virkeligheten. 
Johanna må få med seg hele orga-
nisasjonen på dette løftet. Lager-
sjefen må være villig til å tenke 
nytt rundt bestillingsrutiner og 
håndtering av ulike typer ordre. 
Ikke minst må daglig leder forstå 
hvilke muligheter som ligger i de 
nye salgskanalene og hvilke grep 
som må gjøres.

Omstillingene som ligger foran 
en tradisjonell handelsbedrift 
som skal satse på nye kanaler og 

markeder, kan virke enorme. Sam-
tidig har vi sett �ere eksempler på 
tradisjonsrike virksomheter som 
på kort tid har blitt markedsle-
dende på nett. VG er et eksempel, 
hvor den digitale satsingen har 
utfylt den tradisjonelle papiravi-
sen. IKEA, som har vært kjent for 
store varehus og en årlig katalog, 
har innovative løsninger på nett 
for både kjøkkenplanlegging, nett-
handel og for ren inspirasjon. Det 
er mulig å gjøre de digitale drøm-
mene om til noe som preger hele 
virksomheten, og som ikke minst 
sikrer inntjeningen.

Involvering
Jeg tror ledere i handelsnæringen 
har nok kunnskap til å ta virksom-
heten sin inn i multikanalverde-
nen. Kundene har tross alt ikke 
forandret seg så mye. De er fort-
satt opptatt av kvalitet, pris og til-
gjengelighet. De som kan mest om 
hva kundene ønsker seg, er alle de 
som jobber i handelsnæringen i 
dag. Mitt tips er derfor at ledere i 
handelsnæringen må bruke sine 
ansatte til å utvikle de nye løsnin-
gene. De er de første til å kunne 
bedømme om nye løsninger opp-
leves bedre, billigere eller enklere 
enn det kunden allerede har. Skal 
virksomheten skape for kunden 
merverdi i nye kanaler, må det 
involvere hele organisasjonen og 
bygge på den handelskompetan-
sen man tross alt har. 

Vibeke Hammer Madsen er 
administrerende direktør i Virke.

➜➜  Les og diskuter på nett: 
ukeavisen.no/94806

Av Vibeke 
Hammer Madsen  
v.madsen@virke.no 
Hammer Madsen  
v.madsen@virke.no 

«Jeg tror ledere 
i handels-
næringen har 
nok kunnskap 
til å ta virksom-
heten sin inn 
i multikanal-
verdenen.»
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Ekspertene sier at det ikke 
er spesielt overraskende 
at Russland annekterte 

Krim-halvøya og at Putins menn 
nå antageligvis nører oppunder 
uroen i Ukraina. De har kanskje 
rett, men det er nå en gang ikke 
ekspertene som styrer. Euro-
peiske politikere er overrasket 
over Russlands opptreden. Og 
de er ikke minst blitt usikre på 
sine sikkerhets- og energipoli-
tiske rammebetingelser.

Før Krim-krisen var antagel-
sen at Vladimir Putin ville rasle 
med sabelen for å gjøre seg 
populær i den russiske befolk-
ningen. Man visste at han ville 
gå langt for å sikre �åtebasen på 
Krim, men at han ville fortsette 
med å true og å destabilisere de 
østlige delene av Ukraina, var 
uventet. Dette igjen fører til at 
det blir stilt spørsmål om Russ-
lands rolle som gassleverandør.

Antagelsen, som frem til nå 
er bekreftet i handlinger, er at 
Russland vil forbli en stabil gass-
eksportør – rett og slett fordi lan-
det er avhengig av inntektene. 
Nå er ikke europeiske ledere så 
sikre lenger. Blir kon�ikten mel-
lom store EU-land og Russland 
trappet opp, kan Putin kan-
skje bli fristet til å stanse gass-
leveransene. Selv om han er 
avhengig av penger fra vesten, 
er vesten minst like avhengig av 
gass fra Russland. Og en stopp 
i gassleveringen merkes fortere 
enn en stopp i pengestrømmen.

Usikkerheten
Usikkerheten om energileverin-
ger fører til at det begynner å bli 
tenkt nytt i mange europeiske 
land. Noen ser mot Norge eller 
USA for å �nne alternative gass-
leverandører, andre begynner å 
vurdere skifergass-utvinning 
– slik amerikanerne har gjort, 
mens atter andre tenker at det 
nå gjelder å satse enda mer på 
kull.

På kort sikt er det kull som 
er løsningen, men det kommer 
neppe til å vare, dersom forutsi-
gelsene om klimaforandringer 

slår til. Blir det så mye ekstrem-
vær og så store klimaforandrin-
ger i Europa som varslet, kom-
mer prisene på kull og gass til å 
stige – ved at CO2-kvotene blir 
dyrere. Dermed åpner det seg et 
rom for å tenke helt nytt.

Skjønt. Det er ikke nytenk-
ning å satse på sol og vind. I 
Danmark hadde de i vinter 
enkelte dager der hele strøm-
forbruket kom fra vindmøller. 
Tyskland teppelegges av sol-
cellepanel. Om noen få år kan 
mange europeiske land være 
selvforsynt med fornybar kraft 
de dagene solen skinner og vin-
den blåser.

På vindstille netter er det 
verre. Sol- og vindkraft må 
suppleres med strøm produ-
sert i kraftverk fyrt av kull eller 
gass. Hadde man hatt et enda 
bedre utbygget strømnett med 
større kapasitet, kunne man ha 
fått mer supplerings-strøm fra 
vannkraft. Men det er både dyrt 
og politisk vanskelig å bygge nye 
kraftledninger over hele Europa.

Nye måter
I denne situasjonen er det 
behov for å �nne nye måter å 
lagre strømmen på. Det er fak-
tisk en forutsetning for at man 
kan fortsette å satse på sol og 
vind. I Tyskland er det nå opp-
stått en situasjon der alle de 
lokale solkraft-produsentene 
er i ferd med å knekke de store 
kraftgigantene. Årsaken er at 
alle huseiere med solcellepanel 
på taket har lov til å levere sin 
overskuddskraft inn på strøm-
nettet uten å betale avgift. Der-
med må kraftselskapene bygge 
og vedlikeholde store kraftnett 
for å håndtere sterkt varierende 
strømmengder – samtidig kjø-
pes det mindre og mindre av 
den kraften som selskapene 
selv produserer i sine kull- og 
gasskraftverk. Den økonomiske 
modellen er ikke lenger bære-
kraftig.

Tyskerne har derfor lenge 
hatt et behov for å tenke nytt om 
infrastrukturen for kraft. De kan 
gjøre økonomiske og regulato-
riske grep slik at kraftselskapene 
blir i stand til å fornye og for-
sterke strømnettet, men de kan 
også gå i en mer radikal retning: 

Forsøke å minimere behovet for 
strømledninger.

Den siste løsningen hadde 
vært ideell også i et sikkerhets-
politisk perspektiv. Dersom man 
klarer å redusere behovet for 
kraft levert i ledning langveisfra, 
minker man avhengigheten – i 
første omgang av Russland, men 
på lengre sikt også av Norge, 
Nord-Afrika og etter hvert kan-
skje USA.

Dytt
I dette perspektivet er elbil-
revolusjonen interessant – ikke 
fordi den baner veien for min-
dre forurensende og klimaøde-
leggende biler, men fordi den gir 
en enorm dytt til arbeidet med å 
utvikle batterier. Om tretti år kan 
det hende at det vi i dag ser på 
som et paradigmeskifte i bilin-
dustrien vil bli vurdert som noe 
helt annet: Starten på energire-
volusjonen – den som førte til 
at fossil energi og dyre og stygge 
kraftledninger ble faset ut mye 
fortere enn noen kunne ane.

Og det trenger selvfølgelig 
ikke å være batterier som blir 
det nye lagringsmediet. I andre 
land enn Norge kan det være at 
elbilrevolusjonen aldri kommer, 
fordi de nye hydrogenbilene blir 
både lettere og mer langtrek-
kende enn batteridrevne biler.

Konsekvensene av en slik 
utvikling er negativ for alle pro-
dusenter av fossil energi. Kon-
tinental-Europa kan ikke bare 
gjøre seg uavhengig av Russland 
– de europeiske landene kan 
også knekke russisk økonomi.

Norsk økonomi er mye mer 
solid fundamentert enn den 
russiske, men det bør vel nevnes 
i denne sammenhengen at også 
Norge kommer til å få endret 
sine fremtidsutsikter. Spesielt 
Nord-Norge som fortsatt tror at 
de bare er ved starten av et olje- 
og gasseventyr.

Putin kan endre Nord-Nor-
ges fremtid uten at han truer 
med militærmakt. 

Putin kan gi  
klimapush
Kriser skaper ny politikk. Russlands aggresjon gir nytenk-
ning om energi i Europa – noe som kan akselerere arbeidet 
med å �nne bedre metoder for å lagre fornybar energi.

Aslak Bonde
aslakbonde@ 
politiskanalyse.no

Aslak Bonde
aslakbonde@
politiskanalyse.no

Aslak Bonde er frittstående 
analytiker. Han er utdannet 
cand.philol. og har arbeidet 
som politisk journalist i 
Aftenposten i 11 år.

Politisk analyse Nettdebatt

Grønn-rød 
sekstimersdag

av Magne Lerø – 28.04.2014

Når Miljøpartiet De Grønne frir til deler av 
fagbevegelsen med et krav om sekstimers 
arbeidsdag, demonstrerer de at de baserer 

politikken sin på manglende realisme, skriver redaktør 
Magne Lerø.

Asbjørn Wahl
Perspektivmeldingen forventer en tredobling av 
vårt private forbruk innen 2060, men ingen økt 
skatteandel. Det er meningsløst. Det er med andre 
ord ingen problemer med å opprettholde, ja, å styrke, 
velferdstilbudene, dersom vi «aksepterer» kun en 
dobling av den private kjøpekra�en. Altså kortere 
arbeidstid, mer skatt, og et bedre liv for alle – forutsatt 
at vi klarer å fordele velstanden, selvfølgelig.

Bryn2
Asbjørn Wahl peker på en helt avgjørende 
forutsetning for en harmonisk samfunnsutvikling. 
Fordeling av inntekt og formue. De mest kompetente 
tilhengere av markedsøkonomi skjønner at 
kapitalopphopningen skjer i akselererende tempo. 
Det trekker lederlønninger(kapitalens lakeier) med 
seg opp og dermed prisen på attraktive goder. En 
omfordeling av formue og ressurser må skje for 
å unngå opprør. To ting virker; formuesskatt og 
arveavgi�.

➜➜ Bli med i diskusjonen på nett: ukeavisen.no/94802

Katastrofalt dårlige 
ledermøter

av Svein Harald Røine– 22.04.2014

Modige ledere tør å sette krav til seg selv og til 
møtedeltakerne. 

Dagny Mikkelsby
Helt enig. På den annen side er det kanskje ikke 
alltid mulig å sette hvor mange % av tiden som 
skal gå til diskusjon og til å ta beslutninger. Å �ytte 
gjennomlesning av papirene til før møtet er et godt 
sted å begynne!

Svein Harald Røine
Flott at du er enig. Jeg er enig med deg 
at det kanskje ikke alltid er mulig å sette 
prosent på de forskjellige områdene, 
men hensikten var å synliggjøre at det 
må brukes mye mer tid på diskusjoner og 
beslutninger som er verdiskapningen, ikke 
informasjonsoverføring :-)

Dalibor Premovic
If you don’t have a point, make a powerpoint!

➜➜ Les hele innlegget og diskuter: ukeavisen.no/94773

Utdrag av kommentarer på ukeavisenledelse.no
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Innlegg fra skribentene på ukeavisenledelse.no/synspunkt
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Helle Kamstrup og Øystein 
Nesset har skrevet en bok 
med den noe pretensiøse 

tittelen: Ny Nordisk Ledelse? Bokas 
tese er at når medarbeidere invol-
veres i å omsette strategi til hand-
ling fører dette til bedre resultater. 
Forfatterne hevder at da forløses 
et potensial og når dette fasiliteres 
i felles retning øker det sannsyn-
ligheten for å lykkes med en snuo-
perasjon. Kamstrup og Nesset er 
et dansk/norsk konsulentpar som 
tilfeldigvis lever av det de kal-
ler å fasilitetere implementering 
av strategiske initiativ i norske, 
danske og svenske virksomhe-
ter. Metoden er å la ansatte si sin 
mening, og gjennom det skape 
involvering og eierskap. 

Allerede i 1967 publiserte orga-
nisasjonsforskeren og professoren 
Karl Weick en viktig, men vanske-
lig tilgjengelig bok, kalt �e Social 
Psychology of Organizing. Weicks 
påstander var at det er det som det 
snakkes om i organisasjoner som 
skaper mening og blir det som 
former organisasjonens utvikling. 
Han mente at organisasjoner er 
sosialt konstruerte systemer 
hvor mellommenneskelige pro-
sessene skaper mening og dette 
former utviklingen. Forskning 
utover i 1980 årene på menings-
prosesser har gitt støtte til Weicks 
arbeider. Denne forskningen ga 
opphavet til senere teorier om 
meningsdannelse,modeller som 
argumenterer for at forandring 
skjer gjennom kollektive proses-
ser i organisasjonen hvor det blir 
skapt mening og således forand-
ring.

Og meningsdannelse er kjer-
nen i det Kampstrup og Nesset 
kaller ny nordisk ledelse. Som 
bevis for sin modell presente-
res det i boka seks fortellinger 
fra snuoperakjoner i danske og 
norske virksomhet. Det er medi-
evirksomheten Egmont Hjemmet 
Mortsensen som har skapt en ny 
markedsorientert organisering 
av selskapet. Det er Danish Agro 

som har gjennomført en vellyk-
ket fusjon. Det er et organisa-
sjonskulturelt endringsprosjekt 
i Egedal kommune. Det er en ny 
forretningsmodell for eiendoms-
fotobedriften Zentuvo. Det er en 
snuoperasjon i aluminiumsbe-
driften Sapa Pro�ler. Og en snuo-
perasjon i logistikkbedriften BNS 
Container. 

Det å �nne nordiske likheter 
innen ledelsesutøvelse er en van-
skelig øvelse, da det er store kul-
turelle, demogra�ske og økono-
miske forskjeller mellom nordiske 
land. Ja, det er likhetstrekk, kan-
skje i størst grad mellom Danmark 
og Norge, men det er en tilsnikelse 
å kalle det for Norden og bruke 
begreper som nordiske modeller. 
Det fungerer kanskje godt som 
merkevarebygging, men dårlig 
innen organisasjons- og ledel-
sesteori. Det “nordiske” mener 
forfatterne kjennetegnes av lav 
maktdistanse, profesjonsorien-
tert ledelsesutøvelse, involvering, 
engasjement, desentralisering og 
sosial ansvarlighet. Det «nye» 
nordiske er en særlig vektlegging 
av profesjonsperspektiver innen 
ledelsesutøvelse og involvering av 
kunnskapsarbeidere. 

Men det er ikke nye argu-
menter forfatterne her bringer 
til torgs. Siden 1980-tallet har en 
søken etter felles nordiske og/eller 
skandinaviske organisatoriske 
forklaringsmekanismer pågått. 
Da gjorde det som ble hetende 
skandinavisk ny-institusjona-
lisme sitt inntog i organisasjons-
forskning. Der ble det hevdet at 
institusjoner er sosialt konstruerte 
rammeverk for handling, skapt og 
vedlikeholdt gjennom interaksjon 
mellom mennesker. Det er kultu-
relle normer og meningsskaping 
som driver endringsprosessene, 
og ledere foretrekker det som 
gir legitimitet, i stedet for å søke 
rasjonelle løsninger. 

Fortellingene i boka søker å 
demonstrere at et nordisk ledel-
sesperspektiv handler om invol-
vering, forstå medarbeidere, 
stå for demokratiske verdier, og 
koble organisasjonsforandring 
til individuelle kompetanseløft. 
Dette gjøres av ledere som tar 

initiativ, styrer prosessene, er 
tydelige, går foran, er klare på at 
de ønsker å oppnå resultater, og 
klarer å utnytte sine begrensede 
ressurser. Det er en ledelsesutø-
velse som, ifølge forfatterne, har 
å gjøre med: Gjennom menings-
skapende fasiliterte prosesser evner 
ledelsen å mobilisere mennesker, 
kultur og andre ressurser i en tyde-
lig retning mot visjoner og mål det 
skapes bevisst eierskap til … Her er 
det mange store ord og svulstige 
begreper. Det er heller ikke alltid 
like lett å oppdage at det er akkurat 
dette som skjer når en leser gjen-
nom de enkelte case som boka er 
bygget rundt. Her må vi stole på 
forfatterne, deres tolkninger, ana-
lyse og syntese av hva som faktisk 
skjedde. Det som er helt klart er 
at forfatterne stiller store krav til 
ledere for å gjennomføre snuo-
perasjoner. Det er et argument 
som mange kan kjenne seg igjen 
i og som støttes av mange stu-
dier. Vanskeligere er det å forstå 
at fasiliteringsperspektiver innen 
utøvelse av ledelse vektlegges i så 
stor grad, men det er kanskje fordi 
det er det forfatterne selv lever av?

Utfordringen med omstilling 
er ofte at ansatte blir påtvunget 
forandring. Da reagerer mennes-
ker med å beskytte seg, sette seg 
til motverge, yte motstand og ta 
vare på seg selv. Det er derfor det 
blir spill, posisjonering og makt-
kamper, nytt «land skal kappes», 
nye vinnere skal kåres og en ny 
orden skal etableres i organi-
sasjoner. Dette er perspektiver 
som boka adresserer til en liten 
grad, kanskje fordi det ikke ses 
på som suksesskriterier av for-
fatterne. Omstilling er krevende 
for individer, særlig er rasjonale, 
motivasjon, et steg av gangen 
og mestringsopplevelser viktig, 
og da i den enkeltes eget tempo. 
Det er ofte her slaget står når det 
skal omstilles. Da hjelper det lite 
med fasilitering – det er det å ta 
lederskap, være villig til å bruke 
makt, skape involverende pro-
sesser, være tilstede, forhandle, 
møte og stå i motstanden, som 
bringer initiativ fremover. Ikke 
ledelsesutøvelse forstått som 
en grandios, strategisk, to-steg-

foran-alle-andre handling, men 
som utøvelse av en praksis hvor 
turbulens, usikkerhet, utrygghet, 
motstand og en lang rekke av sta-
dig oppdukkende problemer er 
regelen, ikke unntaket. Det har 
mye med gjennomføringskraft 
å gjøre, det er å skape rom for 
viktige organisatoriske samtaler, 
samt evne å dosere ut omstillings-
initiativ med tiltak som fremmer 
stabilitet i organisasjoner. 

Omstilling har opptatt men-
nesker til alle tider, gjør det fort-
satt og vil fortsette å gjøre det. 
Det fascinerer, inspirer, mobi-
liserer og skremmer. Etter over 
med 60 år med teoriproduksjon 
innen fagfeltet organisatorisk 
forandring har det blitt produsert 
mange forklaringer på hva som 
skaper omstilling, men de sam-
lede erfaringene med disiplinen 
forandringsledelse er sku�ende. 
Det er derfor nødvendig med 
nytenkning innen fagfeltet. Teo-
rier og modeller må i større grad 
ta høyde for friksjon, usikkerhet, 
kompleksitet og turbulens, samt 
det at organisasjoner er praksis-
baserte felleskap hvor diskurs 
og makt preger samhandlingen 
når det omstilles. I så hensende 
tilfører Kamstrup og Nessets bok 
lite nytt. Bokas ambisjon er for 
svulstig – det er ingen ny modell 
som presenteres. Boka presente-
res til en stor grad konsulentenes 
erfaringer og tolkninger av seks 
omstillingsprosesser de mener 
har vært suksessfulle. Det må vi 
tro de på. Men boka er for svak 
teoretisk til å tilføre noe nytt til 
fagfeltet, ei heller er den konkret 
og tydelig nok når det gjelder 
praktiske råd til ledere som ønsker 
å gjennomføre omstillingsproses-
ser. Den fungerer imidlertid godt 
som et innsalg for forfatterens 
konsulentvirksomhet, men på det 
behøvde vel ikke Hegnar Media 
spandere en hel bok? 

Tom Karp, førsteamanuensis ved 
Markedshøgskolen og senior-
partner i lederutviklingsmiljøet 
Emergence, har forsket på vilje-
styrke og ledelse.

«Etter over med 
60 år med teo-
riproduksjon 
innen fagfeltet 
organisatorisk 
forandring har 
det blitt pro-
dusert mange 
forklaringer på 
hva som skaper 
omstilling, men 
de samlede 
erfaringene 
med disiplinen 
forandringsle-
delse er skuf-
fende.»

Lite nytt i  
«Ny nordisk ledelse?»
Et mislykket forsøk på å formidle en ny modell for ledelse 
av omstillingsprosesser i nordiske virksomheter.

Bokanmeldelse

Av Tom Karp
Tom.Karp@mh.no
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Hva skjer?
På neste side �nner du utvalgte 
kurs, konferanser, seminarer og 
events.

Oversikten er kun for våre 
annonsører. Vil du annonsere og 
avertere kurset ditt i vår kalender, 
ta kontakt med Dag Landfald på 
telefon 22 310 231  
E-post: dag.landfald@ukeavisen.no

Spørsmål og nærmere opplysninger, kontakt Konsernsjef/CEO Christian Testman 
tlf.: +47 95 11 33 95, eller e-post: ct@icd.no 

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge kopier av 
vitnemål og attester.

ICD Industries AS   Hundsværgt. 8   6008 Ålesund   www.icd.no

ØKONOMISJEF - KONSERN
ICD Industries AS søker erfaren økonom med operativ erfaring og sterk faglig kompetanse 
fra regnskap og økonomistyring. Vi har behov for en selvstendig og operativ økonomisjef 
som evner å tenke langsiktig, bidra i strategiske prosesser og samtidig være leder for 
virksomhetens økonomifunksjon. Du vil ha operativt ansvar for konsernets økonomi- og 
finansfunksjoner og du inngår i selskapets ledergruppe med medansvar for utforming og 
gjennomføring av bedriftens overordnede strategier. Konsernets lønns- og regnskapsføring 
skjer i samarbeid med ekstern aktør. Økonomisjef rapporterer til Konsernsjef/CEO.

Arbeidsoppgaver
•  Lede konsernets økonomifunksjon
•  Månedlig rapportering
•  Budjettering
•  Likviditetsstyring
•  Finansiering og oppfølging av låneavtaler

Kvalifikasjoner
•  Høyere økonomisk utdannelse (MBA/Siv.Øk/Revisor)
•  5-10 års erfaring som økonomisjef, revisor og/eller controller
•  God norsk/engelsk muntlig og skriftlig framstillingsevne

Ønskede egenskaper
Vi ser etter deg som er forretningsorientert, analytisk og strukturert. Du er både selvstendig 
og må trives i team. Du må ha en stor grad av ansvarsfølelse, og må ha både et overordnet 
blikk og interesse for detaljer. Det legges vekt på en profesjonell fremtreden, gode 
kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsegenskaper.

Vi tilbyr
En sentral lederstilling i et spennende selskap som er i sterk vekst. Kollegaer og arbeidsmiljø 
kan beskrives som hektisk, uformelt og givende. Opplæring, rolle og oppgaver blir tilpasset 
kandidatens kompetanse og erfaring. Arbeidssted er i trivelige lokaler i Ålesund. 
Konkurransedyktige betingelser.

•  Videreutvikling av internkontrollrutiner
•  Løpende oppfølging av konsernets  
   regnskapsfører
•  Årsoppgjør og kontakt med revisor
•  Bistand i prosjekter
•  Økonomirelaterte analyser og ad hoc 
   oppgaver

ICD Industries AS er morselskap i ICD. Gruppen har  
hovedfokus på programvare og løsninger for kontroll design 
innen maritim, offshore og subsea, med hovedkontor i 
Ålesund. Selskapet har i tillegg kontorer i Oslo, Trondheim og 
Tønsberg, samt datterselskaper i Polen, Latvia og Estland. 

Konsernets spisskompetanse er fokusert i ICD Software, 
Faster Imaging og Ocean Visuals og representeres 
gjennom aktivt partnerskap i bedrifter som SEAONICS og 
UPTIME International.

pe
rle
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o

Frist: 09. mai 2014

MERK
SØKNADSFRIST

20. MAI

Vi leter etter deg som har 
arbeidserfaring fra salg og service.
Gjerne som leder, HR ansvarlig
og/eller opplæringsansvarlig.

Personlige egenskaper

· Målbevisst
· Skapt gode resultater
· Løsningsorientert og nyskapende
· Etterrettelig
· Gode kommunikasjonsferdigheter
· Liker å utfordre etablerte «sannheter»

SØKNAD SENDES TIL

HEIDI A. HAAVE
HEIDIEBS.NO

LES MER PÅ WWW.EBS.NO

Vi utvikler fremtidens bedrifter, 
innen salg, service og ledelse. 

VI SØKER NYE KONSULENTER
HAR DU ET GENUINT ØNSKE OM Å BIDRA TIL ANDRES
UTVIKLING, OG GLEDER DEG OVER Å SE ANDRE MESTRE?
DA TRENGER VI OG VÅRE KUNDER DEG!

VI UTVIKLER FREMTIDENS BEDRIFTER, GJENNOM INNSIKT, KUNNSKAP OG MESTRING.
Euro Business School er Norges ledende konsulentselskap innen utvikling av salgs- og serviceorganisasjoner.
Vi har trent og utviklet ledere og medarbeidere siden 1988 og over 350 000 personer har deltatt på våre kurs. 
Vi liker å si at vi har lært opp de beste, og lært av de beste

Har ledig FAST HEL STILLING som

ØKONOMILEDER
ved Sør-Hålogaland bispedømmekontor i Bodø.

For full utlysningstekst:
Se www.kirken.no/sor-haalogaland
eller www.kirkejobb.no.
eller ta kontakt på tlf. 75 54 85 50 evt.
e-post: sor-halogaland.bdr@kirken.no

DEN NORSKE KIRKE
Sør-Hålogaland Bispedømme
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Kalender

Når kvalitet gjelder i opplæring, 
rådgiving og prosjektledelse

www.prosjektforum.no
Prosjekt Forum

Hva skjer?
Utvalgte kurs, konferanser,  
seminarer og events

Mai
 5 –8 Leder og coachutdanning 

Uke 19 Trinn 1 modul 4 Meta 
NLP Practitioner, CoachTeam 
as , www.coachteam.no, www.
coachakademiet.no, info@
coachteam.no, tlf 4000 4500 
Sted: Josefinesgt 12 Oslo

 7–8 Rekruttering - Fra 
bemanningsplan til 
ansettelse  
Sted: Sentralt i Stavanger. 
Påmeldingsfrist innen: 21. april. 
www.hrnorge.no.

 9 –11 Om familieliv med eierskap og 
ledelse av egen virksomhet 
Kurset vil styrke glede og 
vennskap i par og familier med 
egen virksomhet. 
Sjekk ut www.succession.no/
kurs for mer informasjon. 
Tlf. 97 51 23 53

 12–14 Neuro-Semantics Coaching 
Genius 
Kursleder er Lene Fjellheim og 
Jeanette Sleveland CoachTeam 
as. Sted: Josefinesgate 12, Oslo 
www.coachteam.no, www.
coachakakademiet.no,   
info@coachteam.no tlf 
40004500

 13–14 HR-lederens strategiske 
fokus  
Sted: Sentralt i Stavanger. 
Påmeldingsfrist innen: 30. april 
2014. www.hrnorge.no.

 13–14 Ålesundkonferansen 2014 
Her møter alle aktørene fra 
serviceskipnæringen til faglig 
input, meningsutvekslinger 
og nettverking i en hektisk 
hverdag. Arrangørene har 
som ambisjon å gi deltakerne 
inspirasjon, ideer og innsikt 
i ulike prosesser innenfor 
fagfeltet. Konferansen har blitt 
omtalt som årets møteplass for 
serviceskipindustrien. 
http://www.bi.no/aak

 13–15 Lean for økt lønnsomhet 
En økende andel av norske 
virksomheter bruker tanker 
og metoder som inngår i 
LEAN. Filosofien brukes til å 
forbedre organiseringen og 
samhandlingen på alle nivåer i 
en organisasjon 
http://www.bi.no/esp

 20 –22 Prosjektledelse 1 
Samarbeid mellom 
Prosjektforum AS og Høgskolen i 
Ålesund. Videreutdanningskurs, 
15 studiepoeng. Oppstart 20. 
mai, tre samlinger. Se www.
prosjektforum.no 
For nærmere informasjon, 
Prosjektforum AS, Synnøve 
Roald – 936 34 790 
Kurssted: Radisson Blu, 
Ålesund. Påmeldingsfrist: 6. mai

 24 –26 PRINCE2® Foundation  
Sertifiseringskurs 
prosjektledelse, se www.
prosjektforum.no eller ring Arild 
Stavne – 957 35 315 
Kurssted: Oslo. Påmeldingsfrist: 
10. februar

 24 –2 5 Ny i HR rollen 
Sted: HR Norges lokaler, 
Jernbanetorget 2, Oslo 
Påmeldingsfrist innen: 10. 
februar. www.hrnorge.no.

 26 –27 Kompetanseledelse  
Stavanger. Påmeldingsfrist 
innen: 12. februar. 
www.hrnorge.no.

 27–28 Leder og coachutdanning 
Trinn 4 modul 4: 
Workshopledelse – mentoring 
og feedback. Kursleder: 
Erica Grunnevoll og Lene 
Fjellheim. CoachTeam as , 
www.coachteam.no, www.
coachakademiet.no, info@
coachteam.no, tlf 4000 4500 
Sted: Josefinesgt 12 Oslo

Juni
 2– 4 Praktisk prosjektledelse 

Grunnkurs, se www.
prosjektforum.no eller ring 
Arnstein Moe – 975 43 235 
Kurssted: Bjørvika 
konferansesenter, Oslo. 
Påmeldingsfrist: 19. mai

 16 –18 PRINCE2® Foundation  
Sertifiseringskurs 
prosjektledelse, se www.
prosjektforum.no eller ring Arild 
Stavne – 957 35 315 
Kurssted: Oslo. Påmeldingsfrist: 
2. juni

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er landets største
statlige høgskole, med rundt 17 000 studenter og 2000 tilsa�e.
Vi har studiesteder i Oslo, Kjeller og Sandvika, og er et
a�raktivt studie- og arbeidssted i aktivt samvirke med
storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.

Studieleder ved
barnehagelærerutdanningen
Ved Fakultet for lærerutdanning og
internasjonale studier, Institu� for
barnehagelærerutdanning er det ledig stilling
som studieleder.

Tiltredelse 01.08.2014
Søknadsfrist 11.05.2014

Full utlysing: www.hioa.no

Ny viten, ny praksis

NAV er Norges arbeids- og velferdsforvaltning med 19 000 medarbeidere. Vi leverer tjenester
og stønader til 2,8 millioner mennesker. Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i
arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt. Vi ser etter deg med pågangsmot og
engasjement, og som ønsker å gjøre en forskjell.

Fullstendig utlysning: www.nav.no/navstillinger eller ring: 800 33 166

Statistikkseksjonen trenger en strategisk og analytisk leder som har stor faglig og
personlig gjennomslagskraft.
Seksjonen utarbeider og publiserer offisiell statistikk som viser utviklingen innenfor
arbeids- og velferdsområdet.

Leder av statistikkmiljøet i NAV

Arbeidssted:

Ref.nr.
Søknadsfrist:

Arbeids- og velferdsdirektoratet, Statistikkseksjonen,
Styringsstaben
DIR-2014-38
18. mai 2014

Osloskolen står midt i en ekspansiv utvikling. Omfattende økning i antall elever, 
utbygging av skoleanlegg og store IKT-prosjekter gjør at toppledelsen, som i 
dag består av direktør og en assisterende direktør, må utvides. Den nye  
assisterende direktøren vil få ansvar for ett eller �ere av de nevnte arbeids-
områdene, i tillegg til analyse- og strategiarbeid. 

Aktuelle kandidater kan vise til solid ledererfaring og dokumenterte  
resultater fra en stor organisasjon. Kunnskap om offentlig  forvaltning er  
en forutsetning, og kjennskap til utdanningssektoren vil være en fordel.

Gå inn på  www.hodejegerne.no for å lese mer  

om stillingen og legge inn søknad.

Søknadsfrist: 12. mai

Assisterende direktør

Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale  
etat med 83 100 elever og lærlinger og ca. 13 000 ansatte.  
Årlig brutto driftsbudsjett er ca 12,5 mrd. kroner. Utdanningsetaten 
har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, 
Aktivitetsskolen, Oslo musikk- og kulturskole, PPT, fag- og voksen-
opplæringen i Oslo.

Toppledelsen i Utdanningsetaten styrkes med en

Oslo kommune
Utdanningsetaten
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Pause

Sudoku

Løsning

Ikke fullt så lett

Løsning

Lett

Lunch av Børge Lund Fortsatt sulten? Du �nner mer Lunch på ukeavisenledelse.no

Quiz om ledere,  politikk,  
sport, natur og  samfunn
1. Hvilken restaurant ble nylig kåret til verdens beste?
2. Høyesterett har konkludert med at kontreadmiralen ikke fikk jobben 

som skolesjef i Forsvaret fordi hun er kvinne. Hva heter hun?
3. Hvem er administrerende direktør i Flytoget?
4. Hvilken idrett forbinder du med Ole-Kristian Tollefsen?
5. Hvor ofte arrangeres VM i Ishockey?
6. Hvilken by er hovedstad og største by i Hviterussland?
7. Hvilken ministerpost har Robert Eriksson?
8. Hva er kallenavnet til Vålerengas ishockeytrener Espen Knutsen?
9. Hva er navnet på Jo Nesbøs nyeste roman?
10. Hvem takket denne uken ja til å bli ny Ahus-sjef?

Riktige svar �nner du nederst på siden.
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1. Noma
2. Louise Kathrine 

Dedichen
3. Linda Bernander 

Silseth 
4. Ishockey
5. Hvert år
6. Minsk 
7. Arbeids- og 

 sosialminister 
8. Shampo
9. Sønnen
10. Øystein Mæland

Endelig som  e-avis!
Nå kan du endelig få Ukeavisen Ledelse  

som e-avis!   

http://app.ukeavisen ledelse.no
Når du registrerer deg får du en pin på sms. 
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Egenmeldingen

Aslaug Mikkelsen 

6 om deg som 
menneske

5 om 
ledelse

4 om med-
arbeidere

3 om aktuelle 
saker

2 om tiden  
vi lever i

1 om Erna 
Solberg

Er det noe du 
drømmer om å gjøre 
en gang?  
Nei, da hadde jeg gjort det 
for lenge siden.  

Er det en bok du har 
lest eller en �lm du 
har sett som har gjort 
et sterkt inntrykk på 
deg?  
Mange, men når jeg skal 
slappe av, står gode roman-
tiske komedier med happy 
ending høyt.  

Hva gjør du i 
fritiden? 
Trener, leser, holder hytte og 
hage, går på konserter, pas-
ser barnebarn, baker, padler, 
syr, strikker og er sosial med 
gode venner.  

Hvor mange timer 
jobber du hver 
uke?  
60  

Er det noe du skulle 
ønske du var �inkere 
til?  
Spise mindre!  

Har du vært aktivt 
med i noen frivillige 
organisasjoner?
Speider, skolelag, politikk og 
venneforening for konsert-
huset i Stavanger  

Når �kk du din første 
lederoppgave? 
Som leder av et skolelag på 
ungdomsskolen 

Hva er mest 
viktig for deg som 
leder?  
Å få noe til å skje! 

Er makt et begrep du 
bruker for å beskrive 
ledelse? 
Ja, makt er viktig for å få 
noe til - ikke minst makten 
til å sikre gode prosesser for 
medvirkning 

Bør en leder snakke 
åpent om sine svake 
sider?  
Ja, men ikke alltid, til alle og i 
alle situasjoner! 

Bør en ha den 
samme lederjobben 
i mer enn 10 
år?  
Ja, det kan være situasjoner 
der det er klokt.   

Tre stikkord som 
kjennetegner en god 
medarbeider? 
Pliktoppfyllende, samar-
beidsvillig og arbeidssom

Er det en fordel at 
�est mulig av de 
ansatte er med i 
en fagforening? 
Ja  

Bør ansatte få bonus 
hvis sjefene får 
det?  
Ja, men en bør tenke seg 
godt om, før en innfører 
bonus systemer.  

Er det opp til de 
ansatte selv å passe 
på at de jobber det 
antallet timer de 
skal?  
Ja, det bør det være.

Bør vi åpne for 
oljeboring i Lofoten 
og Vesterålen? 
Nei  

Bør vi bruke 
mindre penger på 
landbrukssubsidier? 
Vi bør ha en ny 
landbrukspolitikk som 
både sikrer matforsyning, 
distriktenes situasjon og 
gjør det mulig for de som 
vil satse på stordrift å få 
det til.   

Bør det kuttes i 
pressestøtten? 
Nei, vi må sikre bredden 
i presse Norge og at det 
også er nok ressurser til 
gravende journalistikk 

Er det noe 
utviklingstrekk 
som bekymrer 
deg?  
Svekkelse av solidaritet og 
de egalitære trekkene ved 
det norske samfunnet

Bør det være 
et mål å få økt 
gjennomsnittlig 
materiell 
levestandard i 
Norge?  
Nei, målet er ikke å få gjen-
nomsnittet opp, men å sikre 
at de som har minst får 
mer. Mindre spredning og 
høyrere gjennomsnitt  
er ok.  

Hva synes du om 
Erna Solberg som 
statsminister? 
Erna er en dyktig dame, 
men jeg liker ikke alltid 
politikken hennes.   

Alder:  60 
Bosted:  Stavanger
Sivilstand:  Skilt 
Stilling:  Professor, Universitetet i Stavanger 
Utdannelse:  Magistergrad i sosiologi, dr.philos i arbeids- og organisasjonspsykologi 
Antall dager trim i uka:  4 

21 
spørsmål som  
gjør deg bedre  
kjent med 
norske ledere

 ✔ Vann Vin
  ✔ Helsestudio Solseng
 Golf Svømme ✔
 Rolling Stones  The Beatles ✔
  ✔ Dagbladet VG 
  ✔ NRK TV2 
 På �ellet Ved sjøen ✔
  Slalåm Langrenn ✔
  ✔ Bok Avis
  ✔ Katt Hund
  Bonde  Journalist ✔
  MP3 Motorsag ✔

Hvis du først  
må velge
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Endringer i Aker 
Solutions
Onsdag ble det kjent at Aker Solutions kan 
komme til å splittes i to. Det betyr endringer i 
ledersjiktet.

Regionalsjefen for Aker Solutions i Brasil, 
Luis Araujo, blir konsernsjef i nye Aker Solu-
tions. Dermed er perioden som arbeidende 
styreleder over for Øyvind Eriksen. Han forblir 
imidlertid styreleder i Aker Solutions, men vil 
ikke lenger fungere som konsernsjef.

Frank Ove Reite, som i dag er styreleder i 
Converto, blir administrerende direktør i den 
nye, selvstendige delen av selskapet, Akastor.

Nokia får  
ny toppsjef
Microsoft-eide Nokia har utnevnt Rajeev Suri 
som ny konsernsjef, ifølge en pressemelding 
tirsdag, melder TDN Finans.

Suri overtar 1. mai, og har siden oktober 
2009 ledet Nokia Networks Systems-virksom-
heten.

Ny �nansdirektør
Robert Giori tar over som konserndirektør for 
finans og økonomi i Atea etter Rune Falstad, 
som har hatt stillingen siden 2005.

Giori kommer fra Nordic Semiconductor 
hvor han har hatt en tilsvarende stilling siden 
2009. Tidligere har han også hatt ledende stil-
linger i Telecomputing og Dell Norge. 

Giori tiltrer i stillingen 1. august.

Ny vise-
administrerende
Eniro Norge styker sin satsning på lokalt søk i 
det norske mediemarkedet og henter nå inn 
en viseadministrerende direktør med bred 
bakgrunn fra IT og media. John Creed tiltrer 
sin nye stilling i Eniro 1. mai.

John Creed kommer i dag fra stillingen som 
CEO i Compu Group Medical, og har bred bak-
grunn fra konsulentbransjen og fartstid blant 
annet hos Microsoft og Opera Software.

– Jeg ser frem til å jobbe med Eniro og en 
bransje som har vært igjennom store endrin-
ger de siste årene. Tilpasning mot brukeradferd 
og nye teknologiske muligheter er avgjørende 
også i tiden fremover, og Eniro er godt posisjo-
nert til å ligge i front og forme dette markedet. 
Det blir spennende å være med på reisen mot 
videre vekst, sier John Creed. 

Hodejeger
Sissel Sundby er ny leder 
for rekruttering og intern 
mobilitet i Schibsted. Hun 
får ansvaret for at mediekonsernet tiltrekker 
seg og beholder de beste hodene. Hun vil også 
være sparring-partner overfor toppledere i 
rekrutteringsspørsmål og for ansatte i karriere-
spørsmål, skriver Kampanje.com.

– Jeg gleder meg enormt til å starte i stil-
lingen. Jeg opplever at den er en spesielt god 
match med min kompetanse og mine ønsker 
om hvordan jeg helst vil jobbe framover. I 
denne stillingen får jeg tatt i bruk alt jeg kan og 
har erfaring med og brukt det i en ny sammen-
heng. Jeg gleder meg til å bidra i et høykompe-
tent team til beste for et selskap jeg respekterer 
og allerede kjenner en del til, sier Sundby i en 
pressemelding. 

Til Ahus
Tidligere politidirektør Øystein Mæland (54) 
er ansatt som ny administrerende direktør ved 
Akershus universitetssykehus. Han tar over 
etter konstituert direktør Stein Vaaler.

Hulda Gunnlaugsdottir gikk av i høst blant 
annet fordi hun ikke fikk igjennom å pålegge 
sykepleierne en hardere helgeturnus.

Ansettelsen av Mæland har gått hurtig. Ons-
dag 2. april ble Per Christian Voss utnevnt til 
ny styreleder etter Göran Stiernstedt. Fire uker 
senere kunne Stiernstedets etterfølger presen-
tere Ahus’ nye administrerende direktør.

Ny markeds- og 
kommunikasjons-
direktør 
Helena Andreas er utnevnt til leder for den 
nye enheten Group Marketing and Communi-
cations i Nordea. Hun tiltrer 1. juni.

Helena Andreas kommer fra stillingen som 
leder av Retail Management i Vodafone Group 
i  London. Før dette har hun hatt lederstillinger 
innen markedsføring og salg i Tesco UK og har 
jobbet for Accenture i Sverige.

I Nordea skal hun lede den nye enheten 
Group Marketing and Communications og vil 
rapportere til konsernsjef Christian Clau-
sen. Den nye enheten består av de tidligere 
enhetene Group Marketing, Group Identity & 
Communications, og CSR.

Claus Christensen, som har fungert som 
leder for Group Identity & Communications 
det siste året, er utnevnt til ny leder for Group 
Identity & Communications med virkning fra 
1. juni.
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Bevegelser
Ny jobb og nye utfordringer

               Tips 
oss

Byttet jobb? Andre  
tips? Send en e-post til 
red@ukeavisen.no

Gratis  
nyhetsbrev
på e-post mandag – lørdag
Meld deg på her: UkeavisenLedelse.no/nyhetsbrev

Ukeavisen Ledelses nyhetsbrev  
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arbeidsliv og nyhetsbildet generelt.
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«Det blir farlig med 
supermann Jonas 
i tospann med 
superkvinne 
Hadia Tajik. De 
er nok om mulig 
enda mer opp-
tatt av OL-mottoet 
hurtigere, høyere, 
sterkere, noe også høyresidens 
politikere er»
Professor i sosialmedisin, Per Fugelli, 
med flere grunner til at folk kan bli 
bekymret.

«Eg trur ikkje Bård Hoksrud er 
rasist. Han er berre kronisk uele-
gant»
Aps lovende i første rekke, Hadia Tajik, 
gjør det klart at hun foretrekker menn 
med stil.

«Jeg er ganske ydmyk og erkjenner 
at jeg ikke er ferdig utdannet som 
fotballtrener»
Den ydmykheten Kjetil Rekdal snakker 
om til Aftenposten, er det ikke mange 
som har sett noe av.

«Sjøpølser kan redde sex-livet ditt»
Fiskeribladet Fiskeren bringer til torgs 
nye muligheter for den som har  
prøvd alt.

Elgen  
kommer
Dyra hadde det godt under det 
rødgrønne styret. Det kommer 
stadig flere meldinger som tyder 
på at de hadde det for godt. De har 
begynt å ta seg til rette. Det gjelder 
ikke bare ulven som våger seg stadig 
nærmere hovedstaden og snart kan 
bli se i Frognerparken på nattestid. I 
Mandal har elgen begynt å yppe seg.

«Elg i Mandal forfulgte kvinne og 
jaget mann opp skråning», skriver 
Dagbladet. Slik kan vi ikke ha det. 
Her må det ordnes opp. 

Støre er 
klar
Ennå kan en få 
inntrykk av at 
Jonas Gahr Støre 
er den eneste her i 
landet som ikke har fått 
med seg at han skal bli ny 
leder i Ap. Jens Stoltenberg 
har innprentet at han aldri må 
si noe annet enn at han vil 
svare valgkomiteen om 
han blir spurt. Det tar seg 
liksom ikke ut å si det 
alle vet. 

Men denne uken har 
Støre sagt mer enn nok. 
Han har gjort det klart at 
han skal flagge 1. mai i år. 
Det gjorde han ikke i fjor, og 
det fikk VG med seg. Det tar 
seg ikke ut at en leder for Ap 
ikke flagger 1. mai. Støre sier til NTB 
at han skal heise flagget grytidlig før 
han reiser til Tromsø for å holde tale 
eller få en annen i familien til å sørge 
for at flagget kommer til topps.

Bygdas 
skjebne
Bøndene skjelver i kjeledressene 
sine med tanken på hva Sylvi List-
haug kan finne på i årets jordbruks-
oppgjør. Hvis hun får ture fram, kan 
de bare pakke sammen på bygdene 
rundt omkring i Norge. Man kan 
ikke drive gård for de småpengene 
Listhaug vil spandere på bøndene. 
Det kan bli så lang avstand mellom 
gårdene at hvert bruk må holde 
seg med egen hannkatt. Det burde 
være unødvendig i våre dager. 

Siv og Kristin
Kristin Halvorsen har moro av å 
tenke på at hun hver dag henger 
på veggen rett bak skulderen til Siv 
Jensen i Finansdepartementet. «Jeg 
håper hun kjenner øynene mine 
prikke i ryggen», sier hun til Dagens 
Næringsliv. Blir det opp til Siv, skal 
det etter hvert bli lite som minner 
om Kristin har sitte der, annet enn 
bildet da. Det akter Kristin å gjøre 
noe med. Hun er blitt ny leder for kli-
mastiftelsen Cicero og verker etter å 
bli «levende på veggen» og kritisere 
at det ikke satses skikkelige på klima 
i tallenes verden.

Dagbladet. Slik kan vi ikke ha det. 
Her må det ordnes opp. 

Støre er 
klar
Ennå kan en få 
inntrykk av at 
Jonas Gahr Støre 
er den eneste her i 
landet som ikke har fått 
med seg at han skal bli ny med seg at han skal bli ny 
leder i Ap. Jens Stoltenberg leder i Ap. Jens Stoltenberg 
har innprentet at han aldri må har innprentet at han aldri må 
si noe annet enn at han vil 
svare valgkomiteen om 
han blir spurt. Det tar seg 
liksom ikke ut å si det 

Men denne uken har 
Støre sagt mer enn nok. 
Han har gjort det klart at 
han skal flagge 1. mai i år. 
Det gjorde han ikke i fjor, og Det gjorde han ikke i fjor, og 
det fikk VG med seg. Det tar det fikk VG med seg. Det tar 
seg ikke ut at en leder for Ap seg ikke ut at en leder for Ap 
ikke flagger 1. mai. Støre sier til NTB 
at han skal heise flagget grytidlig før 
han reiser til Tromsø for å holde tale 
eller få en annen i familien til å sørge eller få en annen i familien til å sørge 
for at flagget kommer til topps.for at flagget kommer til topps.

være unødvendig i våre dager. at det ikke satses skikkelige på klima 
i tallenes verden.

Ukens 
sitater

Neste uke: Gründer og leder
Stina Birkeland har jobbet på skilpaddefarmer, solgt rips fra indianertelt 
og utviklet hoteller, tillegg til å ha reist jorda rundt. Nå har hun utviklet nye 
billettsystemløsninger for mobil, og bygger opp bedriften TicketMobile AS. 
Møt damen som ble kåret til årets kvinnelige gründertalent i Norge i fjor, og 
les om hennes syn på ledelse i neste nummer av Ukeavisen Ledelse.
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Det handler om spilleregler

infotjenester.no • tlf 07505

Spilleregler gjelder også på jobben. Gjennom kurs og nettbaserte oppslagsverk, håndbøker og 
systemer hjelper vi tusenvis av bedrifter hver dag med å tolke og følge regler rundt personal, 
ledelse, HMS, lønn og regnskap. Når alle kjenner sine rettigheter og plikter i arbeidsforholdet 
kan man i stedet fokusere på å skape resultater sammen. Det er jo det som er moro. 

Se hva vi kan hjelpe med på www.infotjenester.no.




