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Innledning

Ï Kjære medlem av  
Econa Oslo/Akershus

2013 har vært et veldig produktivt år for Econa Oslo/Akershus, og mye 
tyder på at 2014 blir like travelt.

21 spennende medlemsmøter står i vårkalenderen for å tilby deg både 
faglig påfyll og sosial samvær. Vi håper at du finner flere temaer som 
fanger! Det vil komme flere medlemsmøter i løpet av våren, så følg oss 
på econa.no.

I denne utgaven har vi gitt ordet til Per-Egill Frostmann, som deler sine 
tanker og råd om Big Data, HR og ledelse. Videre får vi også noen gode 
tips om privat økonomi fra Tone Iren Sørheim, samt en alvorlig lærerik 
artikkel om alkohol i arbeidsplassen, av Elisabeth Ege.

Ønsker DU å ta ordet, tipse oss eller engasjere deg mer i Econa Oslo/
Akershus, ta kontakt med en av oss i styret eller med nettverkslederne!

Velkommen til vårens møter!

Med Vennlig Hilsen
Redaksjon i OsloØkonomen,
på vegne av Nettverkene og Lokalavdelingsstyret i Oslo/Akershus
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Når jeg fikk anledning til å skrive en artikkel i OsloØkonomen, har jeg valgt å fokusere på temaer 
som opptar meg og som jeg tror er i tiden. Big data er klart viktig. Ikke bare ser vi at store 
 datamengder i det offentlige rom kan brukes og misbrukes (eksempelvis Snowden og NSAs 
overvåkingsskandale). Det er stadig tydeligere at vi får det samme inn i virksomhetene. Når 
store interne datamengder knyttes sammen på måter vi kanskje ikke har tenkt på før, så får 
vi helt nye utfordringer med hensyn til personvern og leder- og medarbeidervurderinger. Den 
første delen er derfor om koblingen mellom big data og Hr. Den andre delen er om Hr (tidligere 
personal) sin store utfordring, nemlig hvordan gjøre seg relevant som strategisk medspiller. 

Til sist velger jeg å skrive om endringsledelse. Vi går mot hardere økonomiske tider i Norge 
og norske virksomheter får mer bruk for kompetanse i endringsledelse enn på lenge. Det er ikke 
noen stor enighet om hva endringsledelse er, jeg skriver derfor om hva jeg har erfart er viktig for 
å skape vellykkede endringer.

Ï Vi gir ordet til  
Per-Egill Frostmann
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En økonom har ordet
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Big data og HR
Med såkalt «big data»1 kan vi nå 
snart få tilgang til uhørte mengder 
med data om våre ansatte. Noen 
sier det vil føre til en mer effektiv 
og rettferdighet arbeidsplass med 
ansatte som er bedre tilpasset den 
enkelte jobb. 

Rekrutteringstesting forgår allerede 
i stor skala. I USA har flere leveran-
dører utviklet usedvanlig  avanserte 
testverktøy. Selskapet Prophecy 
Sciences i San Fransisco kobler sen-
sorer på arbeidssøkerne, gir dem en 
30- minutters test og ber dem spille et 
par videospill. Det selskapet ønsker er 
«å analysere den unike blandingen av 
kjemiske reaksjoner, elektriske impul-
ser, reflekser og adferd som gjør deg 
til den du er og som måler hvordan 
du reagerer på gruppedynamikk samt 
hvordan du vil fungere sammen med 
dine nye kolleger som vi jo  allerede 
har tilsvarende data på».  

Selskapet Knack sier det slik «hvor 
lenge du nøler før du handler, de 
sekvenser av handlinger du tar, hvor-
dan du løser problemer – alle disse og 
mange flere faktorer registreres når 
du spiller. Vi bruker dem til å analy-
sere din kreativitet, din utholdenhet, 
din evne til å lære raskt av feil, din 
evne til å prioritere, til og med din 
sosiale intelligens og personlighet». 
Royal Dutch Shell, verdens største 

selskap målt etter omsetning, har så 
smått begynt å prøve ut Knack og 
flere kommer etter. 

Enda mer spennende (eller farligere 
om du vil) blir det når vi tar inn den 
datamengden som er samlet inn etter 
at du fikk jobben. Selskapet Evolv 
kombinerer rekrutteringsdata med 
de «mønstrene» som kommer fra 
selskapets «big data» databaser. Over-
sikter over fremmøte (når du kommer 
og går, når du logger deg på ulike 
systemer og hvordan du  benytter 
selskapseid mobiltelefon mm), lønn 
og bonus, kvaliteten på  interaksjon 
med kunder (også registrerte intern-
kunder), medarbeidersamtaler og 
resultater – alt som kan måles  trekkes 
inn i Evolvs garn, hvor en maskin 
med kunstig intelligens leter etter 
nyttige sammenhenger. 

Max Simkoff, som er medgrunn legger 
i Evolv og daglig leder, forteller at de 
har oppdaget flere paradoksale resul-
tater. Det ser f.eks. ut til at  mennesker 
som har vært kriminelle forblir i den 
nye jobben lengre og skaper bedre 
resultater i timelønnede jobber på 
inngangsnivå enn ikke-kriminelle 
(minner om de erfaringene firmaet 
Stormberg har gjort seg i Norge). Det 
ser også ut til at det å ha tidligere og 
relevant jobberfaring ikke korrelerer 
med resultatene som skapes sammen-
lignet med dem med tidligere og rele-
vant jobberfaring. Så kanskje vi skal 
ansette folk uten relevant jobberfaring 
i inngangsstillinger? Evolvs data tyder 

1. Big data: Innhenting, sammenstilling og analyse av en ufattelig mengde strukturerte og ustrukturerte data. Det antas at mer enn 90 prosent 
av verdens data er produsert de to siste årene alene, det sendes mer enn 247 milliarder eposter daglig og 193 000 sms’er i minuttet, det er 133 
millioner blogger, fem milliarder mobiltelefoner, og andelen smarte mobiler øker kraftig. Kilde: Ove Skåra, informasjonsdirektør i Datatilsynets i 
foredrag for Dataforeningen i februar 2013.

også på at utdannelse ikke har så stor 
betydning for suksess på jobben som 
vi vanligvis tror. Det er visst heller 
ikke slik at det å være arbeidsledig 
over lengre tid gjør deg til en med-
arbeider som presterer dårligere enn 
andre. (PS: Alle data er fra ameri-
kanske selskaper i USA og de er ikke 
vitenskapelig bearbeidet.) 

Er dette en vei HR også i Norge 
vil bevege seg for å gjøre HR mer 
strategisk verdifull for virksomheten? 
Denne bruken av big data vil i 
Norge omfattes av norske lover om 
personvern. Bør vi stille oss spørsmål 
om hva som skjer med de som ikke 
passer inn i et datadrevet meritokrati 
og elitestyre?

Les mer i the Atlantic; «They’re 
 Watching You At Work».  
Artikkelen gir et interessant og 
ganske overraskende overblikk på 
utviklingen av rekrutteringspraksis 
og bruk av tester i USA siden slutten 
på andre verdenskrig.

Hvorfor jobber allikevel ikke 
HR strategisk?

Det er flere årsaker til at HR ofte 
kommer som en ettertanke når nye 
strategier legges. Dette er for så vidt 
ikke noe nytt, men HR slåss frem-
deles i de fleste virksomheter med å 
bli en strategisk ledelsespartner på 
linje med finans, marketing osv. La 
meg nevne tre slik årsaker.

av Per-Egill Frostmann
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Serviceorientering  
HR-profesjonen deler en kulturell 
servicemodell som stort sett ødelegger 
muligheten til å være strategisk. Med 
strategisk mener jeg at HR handler i 
organisasjonens langsiktige interesser 
ved å ta vare på dens nøkkelressurser, 
mennesker. Ofte blir HR iverksatt 
ved at HR spør ulike ledere hvilke 
tjenester de trenger. Dette gjenspeiler 
et servicesyn som helt fundamentalt 
begrenser HRs potensielle strategiske 
påvirkning fordi det forutsetter at de 
interne kundene vet hva de virkelig 
trenger2. 

Beste praksis 
Et annet eksempel er hvordan 
HR-ledere av og til velger kjappe og 
enkle løsninger på internkundens 
(linjelederens) utfordring på bekost-
ning av en mer gjennomtenkt 
systemisk intervensjon. Tenk bare på 
letingen etter beste praksis eksempler 
fremfor å lage løsninger selv, på tross 
av at eget selskap kanskje er helt 
anderledes enn best praksis caset. 
Eller det å benytte «hyllevarer» som 
løsninger, hyllevarer som er tatt fra 
en eller annen tilfeldig populær bok 
om ledelse eller HR; eller benytte seg 
av generiske kompetanser for å drive 
frem prestasjonsforbedringer, frem-
for å finne ut av hvilke kompetanser 
virksomheten virkelig trenger i den 
nære fremtiden.

Beslutningsverktøy 
Videre er det fremdeles ikke utviklet 
et felles beslutningsverktøy for å 
måle og verdsette den ressursen som 

2. Boudreau & ramstad. Beyond Hr
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HR er fundamentalt sett ansvarlig 
for: mennesker. Med dette mener 
jeg en universelt gyldig taksonomi 
til å klassifisere arbeid, mennesker 
og deres kompetanser på samme 
måte som økonomi klassifiserer 
inntekter og finans definerer ebitda. 
Derfor klarer ikke virksomhetene og 
deres HR-ledere å lage en  «sannhet» 
for  mennesker slik finans har 
kontantstrøm og markedsføring 
har  branding. Det må utvikles et 
metodeverk som HR hvor som helst 
kan benytte for vurdere, utvikle, 
måle, utplassere og avvikle talentene 
i organisasjonen basert på en felles 
kunnskapsbase. 

HR benytter selvsagt ulike ramme-
verk og metoder. Men det finnes lite 
konsistent og evidensbasert standard 
for å gjøre dette som er akseptert på 
tvers av virksomheter og landegrenser. 
Alt for ofte er enkeltbedrifters talent-
strategier basert på tvilsom vitenskap 
(f.eks. tvilsomme psykologiske tester 
og profilverktøy brukt til rekruttering 
og utvikling), eller løsninger basert 
på anektdoter (f.eks. inndelingen av 
medarbeidere i prestasjonsgruppene 
1 (15%), 2 (70%) og 3 (15%) basert 
på normalfordelingskurven slik 
Jack Welch (guru leder fra General 
Electric) foreslår. Her er feilen at jobb-
prestasjoner med all sannsynlighet 
ikke er normal fordelt, men pareto-
fordelt og hvis det ikke er slik vil 
mesteparten av vår rekruttering være 
feilslått), eller den enkelte topp leders 
personlige syn på hva som er god 
ledelse og hva som skaper engasjement 

blant selskapets ansatte. Ofte ser vi 
da at ubetinget målstyring og harde 
belønninger velges av virksomhetene. 
Forskning viser at målstyring ikke 
nødvendigvis er viktig (selv om sty-
ring er det) og at harde belønninger 
ofte virker mot sin hensikt.

En av løsningene er naturligvis å heve 
HR-disiplinens faglige kompetanse. 
Det gjøres mye bra forskning og 
undervisning her i Norge og vi har 
solide fagbøker som bl.a. «Lønnsom-
het gjennom menneskelige res-
surser» av Kuvaas/Dysvik, «Effektive 
Ledergrupper» av Bang/Midelfart 
og «Hva er ledelse» av J. K. Arnulf. 
Disse bøkene er gode pedagogisk og 
lett tilgjengelige for den som ønsker 
å forstå evidensbasert ledelse og 
utvikling av menneskelige ressurser 
og ledergrupper. 

Endringsledelse
Det å få til gode endringsprosesser er 
ikke lett. Det er faktisk slik at mange 
endringer mislykkes fullstendig og 
mange andre aldri klarer å nå sine 
opprinnelige visjoner.
Mange hevder at all ledelse er en-
dringsledelse og all ledelse også er re-
lasjonsledelse. Hvis så er tilfellet er det 
et par ting som må beskrives nærmere 
om vi vil skape vellykket endring. 
Stort sett alle virksomheter tilstreber 
stabilitet og orden. Endringer er der-
for en utfordring for organisasjonen 
som lett kan se dem som trusler mot 
det trygge og stabile. 

3. P. Kotter er Harvard Business School professor og forfatter av ‘Leading Change’ og ‘The Heart Of Change’
4. Karen Horney, tyskfødt amerikansk psykoanalytiker som utviklet en egen behovsteori med tilpassede mestringsstrategier

En mye brukt endringsmodell 
starter med J.P. Kotters brennende 
plattform3 (i hans 8-trinns endrings-
modell). Kan vi tenke oss at det 
heller er selvforståelse, fremfor en 
brennende plattform, som utvirker 
reell personlig forandring om det 
er det vi ønsker? Eller kan det være 
begge deler? Kriser sender mennesker 
inn i fornektning og ikke inn i 
forandringer til det bedre, som vi 
ofte tror at de gjør. Krise og frykt 
skaper i hvert fall ikke en vedvarende 
forpliktelse til å endre seg! Imidlertid 
så kan de skape et røykteppe av 
kortlivet aksept. Krise eller frykt får 
oss til å løpe vekk, bli paralysert, gå 
til angrep eller søke kontakt med 
andre4. La oss ikke glemme at den de 
fleste er mest redd for å være uenig 
med, er seg selv. Slik intern kognitiv 
dissonans er personlig ubehagelig. 
Jeg tror mange er mindre redde for å 
bli sett som motstandere av en bren-
nende plattform enn å være uenig 
med seg selv. Det å tvinge adferd gir 
kortvarig effekt og skaper adferd som 
er mer mimespill enn den er ekte.

Enda verre er det at i en tilstand av 
frykt så vil ikke folk fokusere på å 
bidra til reell endring. De vil heller 
fokusere på å reagere på den perso-
nen som tvinger frem den brennende 
plattformen. I tillegg så er elementer 
som krise og frykt, per definisjon, 
begrenset i tid og mengde. Etterhvert 
som tiden går så blir folk vant til 
krise og frykt og finner måter å leve 
med det på eller unngå det og på best 
mulig måte leve som før.
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Kanskje det er smartere å få folk til å 
stille seg selv spørsmål de ikke har stilt 
tidligere, slik at de kan oppdage sine 
egne grunner til å endre på noe. Det 
er jo ikke slik at folk endrer seg fordi 
det er riktig eller det logiske å gjøre 
eller fordi sjefen vil det; men heller 
fordi deres egeninteresse, en høyere 
mening, tvil, håp eller kjedsomhet 
skapes. I tillegg så er folk flest typisk 
mer ambisiøse når de selv definerer 
eller oppdager de handlingene de må 
gjøre. Ikke selg forandringen til dem 
som trenger å endre seg, la dem heller 
selge den til deg.
Forpliktelse, av de som skal iverksette 
endringene eller som bør og må endre 

sine vaner krever noe helt annet enn 
hva frykt kan levere. Forpliktelse på 
nye vaner krever ofte at man tror på 
noe større enn det umiddelbare målet.

En annen viktig del av modellen til 
Kotter er å lede og håndtere motstan-
den. Endring dreier seg ikke om å 
få andre til kjøpe dine argumenter. 
Det handler om forpliktelse. Fokus 
på motstand mot forandring fører 
til at de gamle (u-)vanene kommer 
tilbake og det fører til røyktepper 
med politiske spill. Alt for ofte vil 
de som blir utsatt for en motstands-
fokusert forandringsprosess spille 
trygt og sikkert, og de vil gjøre det 

absolutte minimum. Det er kanskje 
heller slik at den motstanden som 
skapes, skapes som et resultat av selve 
 endringsprosessen som brukes. Der-
for er det unngåelig. Folk motsetter 
seg ikke endring uten videre, alle vet 
at endringer skjer. De motsetter seg 
en prosess som oppleves som urettfer-
dig, som blir pådyttet dem, som ikke 
oppleves å være til virksomhetens 
beste. Og de misliker å høre at det er 
opp til dem selv, at det er de som har 
svaret inne i seg, at de må stå på mer. 
Slike påstander er nedverdigende og 
endringsfiendlige. Med unntak av 
kakerlakker er vel vanlige mennesket 
de mest tilpasningsdyktige vesener 
på kloden. 

Det kan være flere grunner til 
motstanden: 1) egeninteresse (mine 
interesser er viktigere enn organisa-
sjonens overlevelse); 2) misforståelser 
(kommunikasjonsvansker, for lite 
informasjon); 3) motstand mot noe 
som truer tryggheten din (enkelte har 
lav toleranse for utrygghet); 4) for-
skjellig situasjonsvurdering; 5) brudd 
på den psykologiske kontrakten som 
igjen endrer de forventningene vi 
har til hverandre; 6) tap av identitet. 
Forandringen krever organisasjons-, 
ledelses- og arbeidsformer som er 
vanskelige å forstå og akseptere der-
som de bryter med vårt selvbilde som 
medarbeidere og ledere; 7) brudd på 
de sosiale båndene mellom ansatte; 8) 
den symbolske orden forandres, nye 
symboler kommer som vi ikke liker, 
maktforholdene endres – for noen 
betyr det mindre innflytelse, for 
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Per-Egill Frostmann er utdannet 
siviløkonom og har videreutdanning i 
organisasjonspsykologi. Han har over 
30 års erfaring som ledelsesrådgiver 
og coach for ledere. Han er fast 
foreleser ved  Handelshøyskolen BI 
i organisasjonspsykologi, -teori og 
endringsledelse.

andre mer innflytelse; 9) endringer 
stiller krav til ny kompetanse. Mange 
ønsker hverken å innse dette eller å 
gjøre noe med det. Til slutt kan ek-
sterne interessenter mislike endringene 
da deres posisjon kan svekkes. 

Det ligger i den menneskelige 
natur å finne ut av hva den nyeste 
endringen krever og så arbeide frem 
løsninger for å få det til. Dette kalles 
overlevelsesinstinktet. Det er riktig 
at vi trives med våre innlærte vaner, 
trygghet og kos. Men, de fleste av oss 
orker ikke kjedsomhet, mangel på 
frihet eller mangel på mening. Vi er 
mer komplekse enn at vi bare ønsker 
kos med motstand mot forandring. 
Til slutt er det slik at mange endrin-
ger krever at folk går gjennom transi-
sjoner5. En transisjon er den indre, 
psykologiske endringsprosessen som 
igangsettes av en ekstern hendelse 
eller forandring som har stor nok 
betydning for oss til at vi virkelig 
må bry oss om den. En transisjon 
er altså ikke den ytre endringen, 
men vår indre tilpasningsprosess. 
Transisjoner har tre faser: Den første 
er å avslutte, ta tapet og gi slipp  – Gi 
slipp på det gamle og den gamle 
identiteten. Denne første fasen er 
en avslutning hvor du må hjelpe 
menneskene håndtere det de taper 
på endringen. Fase 2 er den nøytrale 
sonen – komme seg gjennom tiden 
hvor det gamle er  borte og det nye 
ikke enda fungerer som det skal. Det 
er her i den nøytrale sonen hvor den 
kritiske psykologiske ny-justeringen 
finner sted. Siste fase er den nye 

begynnelsen – komme seg ut av over-
gangen og starte opp en ny begyn-
nelse. Dette skjer når folk utvikler 
sin nye identitet, opplever ny energi 
og en ny opplevelse av mening som 
får forandringen til å virke. Disse 
fasene er felles for alle mennesker og 
går vanligvis av seg selv. Når transis-
jonen er vanskelig eller kompleks kan 
den med fordel avhjelpes ved ekstern 
coaching av lederne som rammes.

Håndtering av motstand fører ofte til 
en selvoppfyllende profeti. Endrin-
genes virkelige fiende er apati, ikke 
motstand mot endring. Holdningen 
«bare fortell meg hva jeg skal gjøre, 
så jeg gjør jeg det» stopper endringen 
effektivt gjennom å lage et røykteppe.  
For det andre, hvis all ledelse også er 
relasjonsledelse så kan vi ikke drive 
endringsledelse uten å kunne samtale 
med våre kolleger og medarbeidere. 
Moderne nevrovitenskap er tydelig 
på at vi mennesker er sosiale vesener, 
at vi tar beslutninger basert på 
våre emosjoner og at det er andre 
mennesker som vekker de sterkeste 
emosjonene. Når det er tillit i en 
relasjon så er vi åpne for nye ideer, 
muligheter og samarbeide. Mangler 
tilliten så blir vi innelukket, defensive 
og mistenksomme. Skal vi drive med 
endringsledelse må vi altså først skape 
en tillitsfull relasjon. Motstand er 
derfor ikke til for å overvinnes. Prøv 
heller med et spørsmål: «Vil du fortel-
le meg hva det er du er opptatt av å få 
til og hvorfor det er viktig?» Vis at du 
bryr deg om den andre, f.eks. spør: 
«Kan du fortelle meg om hva som 

fungerer bra og som du er fornøyd 
med?» Er det lenge siden du viste en 
medarbeider at du brydde deg? 

Tilbakemelding, feedback, er ikke 
det samme som å ha en samtale. 
David Rock6 skriver at når vi hører 
ordene «jeg vil gjerne gi deg litt til-
bakemelding», så får det den samme 
virkningen som når vi hører skritt 
bak oss i mørket i en ensom storby-
gate midt på natten. Forskning viser 
at 1/3 av de som mottar feedback 
endrer seg – men i feil retning. Vi 
kan heller fortsette med coachende 
spørsmål: «Hvor ønsker du å være 
om noen år?» «Hva er det som gjør at 
du har slike ambisjoner?» «Hvordan 
kan vi sammen lage de mulighetene 
som gjør at du kan nå slike mål i vår 
organisasjon?» Prøv dette og se den 
positive effekten av å ta dine ansatte 
på alvor.

Å

5. W. Bridges. Managing Transitions: Making the Most of Change
6. D. rock, Your Brain at Work
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Econas nye generasjon

å 
 
Personer som er aktive i arbeidslivet 
og som føler endringer på kroppen 
hører vi ofte mye om. Enten det er 
gjennom media eller i diskusjoner, 
kommer deres meninger og reaksjoner 
tydelig frem i en eller annen form.
Men hvordan er det egentlig for den 
delen av samfunnet som sitter uten-

En students tanker om valg av studieretning, veien ut i arbeidslivet 
og de utfordringer og muligheter dette medbringer. 

for det aktive arbeidslivet, men som 
allikevel indirekte blir påvirket av et 
samfunn i kontinuerlig endring. Jeg 
sikter her til den gruppen jeg selv er 
en del av, altså studentene. 

Som student er det spesielt å sitte 
som en utenforstående i det aktive 
arbeidslivet, samtidig som en selv på-
virkes av endringer. Disse endringene 
for å nevne noen, enten om det er økt 
arbeidsledighet, begrensede utsikter 

for jobb i din sektor eller andre 
faktorer er helt klart med på å prege 
en students hverdag. Spørsmål duk-
ker opp og en er spent på fremtiden. 
Hvordan er arbeidsmarkedet når jeg 
er ferdig utdannet? Hvordan blir det 
å begynne å jobbe? Hva har akkurat 
jeg å tilføye en fremtidig arbeids-
giver? Hva bør jeg spesialisere meg 
innenfor slik at akkurat jeg blir at-
traktiv for potensielle arbeidsgivere? 
Dette er noen av et uendelig hav av 

av Petter Muri, student representant  
i lokalavdelingsstyret 
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spørsmål og tanker som svirrer rundt 
i hodet på meg og sikkert mange av 
mine medstudenter.

På samme tid som det er skrem-
mende, er det også spennende og ikke 
minst motiverende å se hvor uendelig 
mange muligheter en har som ferdig 
økonomistudent i dagens samfunn.
Personlig var det muligheten for en 
meget allsidig utdanning som trigget 
min interesse, og ikke nødvendigvis 
en stor interesse for økonomi. Men 
ettersom jeg kom lenger i mitt utdan-
ningsløp så jeg viktigheten av og ikke 
minst fattet stor interesse for økonomi 
som fag. 

Uansett bakgrunn for valg av studie 
tror jeg alle studenter ønsker å være 
så godt rustet til arbeidslivet som 
overhodet mulig. Men hvordan 
gjøre det? Etter hvert som årene går 
endrer bildet seg. Og fag som ble 
sett på som viktige og avgjørende 
i jobbsammenheng ikke lenger er 
like relevante. Søken etter den 
perfekte sammensetningen av en 
grad påvirkes naturligvis av hva som 
blir etterspurt. Samtidig som en lar 
seg påvirke av media og hva som blir 
nevnt der. Dette er noe jeg merker er 
en påkjenning. En ønsker naturligvis 
å treffe på sine valg, men samtidig 
fylle studietiden med interessante 
emner. Kombinasjonen av interesse 
og relevans føles litt som å balansere 
på kanten av stupet. Faktum er at 

5 år er lang tid, og mye endrer seg i 
løpet av disse årene.

Så hvordan skal en på best mulig 
måte forberede seg på arbeidslivet? 
Etter mange runder med meg selv, og 
utallige timer brukt på å lese artikler, 
søke på nett og forhøre meg med 
fagpersoner har ikke jeg blitt noe 
smartere. Svar på et spørsmål, åpner 
ofte kun opp for et nytt. 
Jeg mener det viktigste vil være å 
velge fag en selv syns er interessant, 
og som igjen er med på å forme hva 
en ender opp med som yrkesvei. Det 
er tross alt en selv som skal leve med 
det en har valgt som sitt fagfelt og 
skal jobbe med dette i sitt yrkes aktive 
liv. Det som etter hvert har gått opp 
for meg er at jeg burde fokusere mer 
på hva jeg tror jeg vil trives med, og 
ikke hva arbeidsgivere vektlegger.  
Jeg mener at vi i dagens samfunn 
er blitt alt for opptatt av tittel, og 
hvordan vi ønsker å fremstå. Press fra 
familie og venner eller andre er ofte 
en av grunnene til at valget faller på 
et bestemt utdannelsesløp.

Min oppfattelse er at mange syns 
det er vanskelig å i ung alder skulle 
bestemme hva de ønsker å utdanne 
seg som. Jeg husker selv hvor håpløst 
det virket, et hav av valg og mulig-
heter og et begrenset grunnlag for å 
ta beslutningen. Det er kanskje en 
sammenheng med at vi i dagens sam-
funn ser i økende grad at individer 

slutter før fullført studie, eller bytter 
studieretning. Når jeg selv ser tilbake 
på hvordan jeg havnet som økonomi 
student ved NMBU, går det opp for 
meg at det egentlig er som følge av 
en rekke tilfeldigheter. I ettertid kan 
en spørre seg, er det virkelig sånn av 
vi vil at en skal velge utdannelse på 
bakgrunn av tilfeldigheter? Nå føler i 
det minste jeg at valget var rett, men 
ikke alle har vært like heldige.  

Studenter som slutter eller bytter 
studieretning er verken samfunnet 
eller studenten selv tjent med. Rent 
økonomisk taper både samfunnet og 
studenten på dette. 
Studenter blir værende studenter 
 lenger og går glipp av potensiell inn-
tekt, samfunnet går glipp av verdifull 
arbeidskraft. Hvordan skal vi klare 
å minimere dette? Personlig tror jeg 
mye av problemet ligger nettopp i 
det at folk ofte velger studie på feil 
grunnlag. Enten det er press fra 
utenforstående eller tilfeldigheter. 
Kanskje det er på tide å fokusere mer 
på hva en selv ønsker, i motsetning 
til hva andre forventer av deg? Det 
er tross alt en selv som skal leve med 
beslutningen. Dette er naturligvis 
et intrikat problem som ikke lar seg 
løse over natten. Jeg skal heller ikke 
påstå at jeg har noen vidunderkur på 
dette, samtidig er det en spennende 
problem stilling. Veien mot en løs-
ning på problemet er nok lang, men 
et sted må en starte. Jeg tror at mye 

Hvordan er arbeidsmarkedet når jeg er ferdig utdannet? Hvordan blir det å 
begynne å jobbe? Hva har akkurat jeg å tilføye en fremtidig arbeidsgiver?
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av grunnen til at mange synes det 
er vanskelig å velge studieretning 
er mangel på informasjon. Det er 
selvfølgelig et flust av  informasjon 
der ute om alle de forskjellige 
studiemulighetene. Men dette er 
ofte informasjon som kun går ut på 
det rosenrøde bildet. Nettopp for 
å trekke til seg studenter. Jeg tror 
ungdom i dag trenger den nakne 
sannheten. Hva er det jeg med denne 
utdannelsen vil gjøre i resten av mitt 
yrkesaktive liv?  

I Norge tror jeg vi har en vei å gå 
når det kommer til spesielt infor-
masjonsflyten til studentene. Som 
jeg ser på mitt studiested er det en 
rekke bedrifter som markedsfører 

seg selv. I form av bedriftspresen-
tasjoner og andre tiltak for å vekke 
studentenes interesse. Men kanskje 
det ville vært en ide å begynne dette 
arbeidet litt tidligere? Ettersom det 
blant  studenter  allerede er fattet 
en  beslutning om hva en ønsker å 
studere. Har ikke disse bedriftene 
i så stor grad mulighet til å påvirke 
antall studenter tilgjengelig, men 
kun sloss om de studentene som 
allerede er der. Hvis bedrifter på et 
tidligere tidspunkt hadde gått inn i 
for eksempel videregående skole og 
promotert seg selv, ville kanskje det 
hatt en positiv effekt. Samt at det 
til og med muligens hadde hjulpet 
elever som ikke ennå har bestemt seg 
i forhold til valg av yrkesvei. 

Det er viktig å huske på at selv om 
studenter ikke er en del av den aktive 
arbeidsstokken i dagens samfunn, 
er det nettopp dagens studenter som 
skal «bygge» landet videre. Da er 
vi vel avhengig av vi har de riktige 
menneskene i de riktige jobbene? 
Nå skal ikke jeg påstå at jeg har 
svaret på dette men jeg syns dette er 
en viktig og ikke minst spennende 
problemstilling. Men jeg tror både 
bedrifter og elever vil være tjent med 
at informasjonen starter tidligere. 
Både med tanke på å gjøre beslutnin-
gen om studie og unngå at en velger 
studievei på feil grunnlag.

Å
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Ï Velkommen til Econas nye møtelokaler

Ï Adresse

Ï Offentlig transport Ï Bil/parkering

Rosenkrantz' gate 22, 0160 Oslo

T-Bane:  Stortinget

Buss:  30, 31, 32, 54 (Wessels plass), 74,  

 83 (Eidsvolls plass)

Trikk:  # 12 (Rådhusplassen), #13 og 19  

 (Wessels plass)

Europark Grand Garasjen (Arbeidergata)

Q-Park Bankplassen;

Q-park Konserthuset / Vikabuen; Q-park House of Oslo; 

Europark Vestre Vika

Sentrale og moderne lokaler, vegg i vegg 
med Econas hovedkontor.

Bårdar Danseinstitutt AS
Rosenkrantz' gate 22 (tidligere Smuget)
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Econa Oslo/Akershus, lokalavdelingsstyret og de 10 
 nettverkene har hatt et veldig travelt og spennende 2013.

Mens i fjor bar preg av flere store 
medlemsmøter, gjenopprettelse av 
Nettverket for offentlig ansatte, 
etableringen av Sports- og fritids-
nettverket, nye møtekonsepter m.m., 
blir 2014 et helt spesielt år. I år fyller 
foreningen 75 år og det skal vi feire 
ved å jobbe enda mer målbevisst, 
med mål om å skape god medlems-
nytte og bidra til samfunnsbyggende 
verdiskaping.

Foreningen Econa har flyttet til 
 Rosenkrantz' gate 22, like ved 
Bårdar Danseinstitutt, som er våre 
nye primære møtelokaler. Sentrale, 
 moderne og inspirerende lokaler, 
med til opptil 140 personer.

Dette jobber vi med i år
For å supplere og støtte det verdifulle 
arbeidet som våre 10 nettverk i Oslo/
Akershus gjør, har lokalavdelings-
styret følgende prosjekter for 2014.

•	 Systematisering og effektivise-
ring av arbeid i lokalavdelingen  

•	 Intern samhandling på tvers av 
nettverkene for bedre  
planlegging av medlemstilbud

•	 Tydeligere kommunikasjon og for-
bedring av Econa Oslo/Akershus  
sine offentlige nettsider

•	 Kompetanseprogram for de som 
er med i styrene i Econa Oslo/
Akershus

•	 rekruttering av flere bidrags-
ytere for lokalavdelingen

Styrets arbeid i  
lokalavdelingen 
Oslo/Akershus

•	 Pris i regi av Econa Oslo/ 
Akershus, som følge av initiativ 
fra Økonomi- og Virksomhets-
styringsnettverket

•	 Arrangement i regi av studentene, 
som er med i styret og som  
kommer fra HiOA, BI, UMB

•	 Vinseminar 2014
•	 Osloøkonomen 2014 
•	 Og vi markerer 75-årsjubileet ved 

å lansere et nytt seminarkonsept 
til høsten: Back to work

Ønsker du å tipse oss eller engasjere 
deg mer i Econa Oslo/Akershus, ta 
kontakt med en av oss i styret eller 
med nettverkslederne!
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Kjære Econa,

75 år med hardt arbeid 
for å øke betydning

  

av økonomifagenes og økonomers rolle i 

 samfunnet. For et
 eventyr!

Med snart 20
000 medlemmer som hver dag 

bidrar til sa
mfunnsbyggende

 verdiskapin
g, er 

Econa en vik
tig aktør fo

r Norges fremtid. 

Vi ser frem
 til de neste

 75 år.

Takk for de
res smittende entu

siasme! 

Styret i Econ
a Oslo/Akershus

Kjære Econa, 

Vi ønsker dere et riktig godt jubileum og hå-
per Ung i Oslo kan være en viktig bidragsyter 
i de neste 75 år.

Takk for alle spennende muligheter og opp-
levelser vi får være med på i regi av dere!

Varme hilsener fra styret i «Ung i Oslo»
ved
Cathrine Løfgren
Stein-Christian Andersen
Morten Kolek
Lotte Børnick-Sørhaug
Nora Rosenberg Grobæk

Kjære Econa,

gratulerer så mye med 75år jubileet, 
ønsker dere et spennende år i 2014 med 
mange nye aktive medlemmer og spennende 
medlemsmøter.

Ser frem til et fortsatt godt samarbeid

Mvh Peder Edvardsen
Leder Markedsføringsnettverket

Econa for ung og gammel
Henrik Inberg

Tenk Econa jubilerer……

I Oslo/Akershus tyvstartet vi litt helt innledningsvis 
i året som gikk.

Økonomisk kriminalitetble i 2013 virkelig prioritert!

Tom Bolstad sa ja og vi fikk også Rune Bjerke med på 
vårt lag :-)

Heidi og Lotte bidro til suksess; ja, jeg vet ikke hvem 
som kom med den beste ide? En svært god og modig 
debatt!

Econa Oslo/Akershus; når nettverk jobber sammen 
strekker vi oss langt og er godt synlig i samfunns-
debatten.

Økonomisk kriminalitet; et av de mest fokuserte tema 
i samfunnsdebatten hittil i 2014!

Heidi Karin Monsen
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Kulturell kompetanse gir 
konkurransefortrinn
Norsk-amerikanske Lisa Cooper i Leadership Foundation har selv opplevd å bli møtt  
med fordommer. Hun tror flerkulturell kompetanse er avgjørende for å lykkes med 
 morgendagens markedsføring.

 å 

Lisa Cooper kom til Norge i 1989, 
som 27-åring etter å ha truffet en 
nordmann i New York. På den tiden 
var hun allerede en fremgangsrik 
forretningsdame, med utdanning 
innen markedsføring fra Penn State 
University og jobb som New York 
District Manager for International 
Playtex. Det tok ikke lang tid før 
hun fikk oppleve norske fordommer 
og janteloven på kroppen.

– Det ga seg utslag på alle tenkelig 
måter, alt fra holdninger jeg ble 
møtt, til blikk og kommentarer. Jeg 
husker fortsatt følelsen av å bli fulgt 
rundt i en butikk, som om sjefen 
mistenkte meg for å rundstjele hele 
butikken hans. Det tok også svært 
lang tid før jeg fikk jobb, selv om jeg 
hadde toppkarakter fra MBA-studier 
på BI, sier Cooper.

Midtlivskrise
Som svart amerikaner fikk hun også 
ofte spørsmål om «hvor kommer du 
egentlig fra?». 

– Husk, dette var Norge på begyn-
nelsen av 1990-tallet, lenge før Oslo 
hadde et eneste Kaffebrenneri eller 
Deli de Luca. Den gang var det 
bare Halvorsens konditori og Baker 
Hansen, hvor jeg kunne kjøpe boller. 
Norge var langt mindre utadvendt 
enn det er i dag, og jeg opplevde å 
bli diskriminert av mennesker med 
ekstremt lite kunnskap.

Som faglig ballast har hun en MBA 
i Master of Management, og mer 
enn 15 års erfaring på toppledernivå 
i  telecombransjen og en rekke styre-

verv. Det er likevel ikke dette som 
har vært hennes store lidenskap.

– Min interesse for integrering 
ble vekket allerede ved ankomst 
til  Norge, da jeg selv opplevde å 
bli møtt med fordommer. I 1998 
bestemte jeg meg derfor å lage en 
 spørreundersøkelse blant 1200 
innvandrerkvinner, for å finne ut hva 
slags fordommer de var blitt møtt med.

Denne interessen la også grunnlaget 
for at hun i 2006 hoppet av en lysen-
de karriere. Hun sa opp en direktør-
stilling i Thales Communications for 
å bli avdelingsdirektør i Integrerings- 
og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

– Du kan kalle det en slags midlife 
crisis. Jeg stilte meg selv en del grunn-
leggende spørsmål: Hvilke verdier 
skal jeg jobbe etter? Hvordan skal jeg 
bruke tiden min? Hva er min passion? 
Selv om jeg hadde en  karriere hvor 
jeg tjente mye penger, reiste mye og 
hadde det gøy, hadde jeg lyst til å 
jobbe med noe annet. Noe som var 
større enn meg, sier Cooper.

av Irina Lee

Ï
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Gründer
Hun tok et betydelig trinn ned på 
lønnsstigen, og fikk endelig jobbe 
med det hun brant for. Men etter to 
år i direktoratet måtte Cooper inn-
rømme at hun ikke klarte å bli en ekte 
byråkrat. Hun har stor respekt for 
det offentlige forvaltnings apparatet, 
men arbeidsmetodene og det store 
antallet lover og regler appellerte ikke 
til henne. Hun foretrekker action! 
Derfor valgte hun å starte for seg selv, 
og  opprettet Leadership Foundation 
i 2008. Det er et konsulentselskap og 
en tankesmie med fokus på mangfold 
og mangfoldledelse. 

– Den klassiske definisjonen av 
markedsføring er det man gjør for 
å tilfredsstille kundens behov. Salg 
og annonser er kun en del av det. 
 Utvikling av produkter og tjenester er 
minst like viktig. Hele denne proses-
sen, å finne ut hva kunden vil ha og 
levere dette, utgjør markeds føring, 
sier Cooper.

Stort marked
Som følge av at Norge er blitt et 
flerkulturelt samfunn har det duk-
ket opp en rekke nye produkter, 
deriblant matvarer som sushi, pizza 
og kebab. 

– I dag utgjør innvandrerandelen 
12,9 prosent av det norske folk, og 
30 prosent av Oslos befolkning. Det 
er en kjøpekraft som ikke kan igno-
reres. Innvandrere har skapt et helt 
nytt marked for nye produkter. Det 
forutsetter at bedriftene må skaffe 
seg flerkulturell kompetanse. Det 
vil bidra til å skape innovasjon og 
verdiskapning på et helt annet plan 
enn i dag, sier Cooper. 

Hun trekker frem mobilselskapet 
 Lebara, som senere har skiftet navn 
til MyCall, som et eksempel. Selska-
pet oppsto fordi gründeren selv opp-
daget at det manglet et slikt tilbud 
i Norge. Han hadde en innebygget 
forståelse for markedet, og tilpasset 

markedsføringen og prisstrukturen 
mot innvandrermarkedet.

– Dette påvirker også hvor produktet 
selges. Mobilabonnementene er til 
salgs i mange butikker på Grønland, 
hvor størstedelen av kundene bor 
eller jobber. Mye av reklamene er 
plassert på busser, tog og trikker, det 
vil si arenaer hvor potensielle kunder 
oppholder seg. 

Cooper trekker frem Coca-Cola 
som et annet eksempel på en global 
bedrift, som har jobbet målrettet 
mot bedre markedsføring med fler-
kulturell kompetanse.

– Ved å ha inngående kunnskap om 
de lokale markedene, kan selskapet 
tilpasse produktene sine til de ulike 
landene. Det er også grunnen til at 
Coca-Cola smaker forskjellig fra 
region til region, sier hun.
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Avdekker fordommer
Som konsulent i Leadership 
 Foundation jobber Lisa Cooper mot 
beslutningstakere og ledergrupper 
i store bedrifter. Målet er å hjelpe 
bedriftene til å bli mer mangfoldige. 

– En grunnleggende utfordring er 
å få ledergruppen til å forstå sine 
egne stereotypiske fordommer. De 
må forstå at har fordommer, og at 
det er helt naturlig. Men ved å være 
oppmerksom på dem, kan de forhin-
dre at slike fordommer setter seg i 
organisasjonen, sier Cooper.

Klassiske fordommer hun ofte møter 
på handler om hva kvinner kan, 
eller at kvinner i fruktbar alder er 
en begrenset ressurs. Store fordom-
mer knytter seg også til mennesker 
med nedsatt funksjonsevne, eller til 
personer av ulike etnisk, kulturell og 
religiøs tilknytning.

– Mange har fordommer mot 
afrikanere, som anses for å være late, 
mens folk fra Asia er superdyktige og 
flinke. Når det gjelder religion, settes 
det ofte likhetstegn mellom islam og 
ekstremisme, og mange mistenker 
muslimer for å være i kontakt med 
ekstremisme, hvis de da ikke er 
ekstremister selv. Ved å bli bevisst 
på egne fordommer, kan vi kartlegge 
hvordan en bedrift ubevisst hindrer 
kvinner, personer med nedsatt 
funksjonsevne eller annen etnisitet å 
få innpass, sier Cooper.

Lærer av de beste
I 2010 tok hun initiativet til å opp-
rette prosjektet Diversity Charter, 
som jobber for økt mangfold ved å 
dele best practice gjennom ulike kurs 
og workshops. Prosjektet inkluderer 
selskaper som Manpower, Posten 
Norge, McDonalds og Opera Soft-
ware. Deltakerne deler kompetanse 
og kunnskap, og bidrar på den måten 
til at alle de involverte kan bli bedre.

– Det kan for eksempel handle om 
tiltak for å inkludere personer med 
nedsatt funksjonsevne, eller hva som 
gjøres for å få flere kvinner eller per-
soner med minoritetsbakgrunn opp 
i lederstillinger. Vi er også opptatt av 
å finne ut hvilke parametere vi kan 
måle mangfold med. Tilrettelegging 
for religiøse hodeplagg eller hvordan 
bedriftene imøtekommer ønsker om 
bønnerom, er en liten del av dette, 
sier Cooper.

Hun er ikke i tvil om at dette arbei-
det vil være en verdifull investering 
for selskaper som ønsker å sikre sin 
posisjon i et flerfarget Norge.

– Det er anslått at halvparten av 
Oslos befolkning vil ha innvandrer-
bakgrunn i 2050. De selskapene som 
har nektet å omstille seg kommer til 
å slite. De som derimot har etablert 
det rette mindsettet, og hvor rutinene 
og en ny hverdagspraksis er på plass, 
kommer til å vinne!

Å



s/22
Faglig påfyll

2014 – et nytt jubelår  
for deg og meg? 
Norske forbrukere har i flere år kunne gledet seg over gode vilkår for privatøkonomien. 
Mye tyder på at vi kan rope hurra når vi gjør opp for 2014, men det er kanskje på tide å 
forberede seg på tøffere tider? 

å 

De siste fem årene har norske for-
brukere kunne gledet seg over en 
romslig økonomi. Vi har isolert sett 
tjent på den internasjonale gjelds-
krisen. Lav rente ute har gitt også oss 
lav rente. Likeså har lønnsoppgjørene 
vært gode, og boligprisene kan vise 
til en fin oppgang. Det til glede for 
de som har kjøpt seg inn i bolig-
markedet, og til frustrasjon for de 
som står utenfor. Nye toppnoteringer 
har også stått i kø for Oslo Børs.   

Men, vil festen fortsette? Nyttårs-
spådommene er mange og varierte, 
og fasit vet vi ikke før året er omme. 
Dessverre. Det eneste som er sikkert 
er at det vil komme overraskelser. 

Jeg tror festen nærmer seg slutten. 
Vi har sett det før, og vi vil også se 

Av Tone Iren Sørheim,  
Journalist/siviløkonom

det i fremtiden. Økonomien går i 
konjunkturer, enten vi liker det eller 
ikke. Markedet styrer seg selv. Et vel-
kjent eksempel er forbruksfesten som 
fant sted i USA på 1920-tallet, og 
som fikk en bråstans i løpet av noen 
oktoberdager i 1929. På to  dager 

alene raste indeksen, Dow  Jones 
Industrial Average, med over 30 
 prosent, og sendte den  amerikanske 
økonomien rett inn i et tiår med tøffe 
økonomiske tider1. Dagens  Europa 
har flere paralleller til de  harde 
30-årene.  Massearbeidsledighet er 
bare et av fellestrekkene. Det vil være 
naivt å tro at Norge kan leve ubeskyt-
tet fra økonomiske nedgangs tider 
for evig og alltid. Ingen trær vokser 
inn i himmelen. Mye tyder nå på at 
den norske økonomien slakker på 
veksten. 

Vi ser allerede nå at boligprisveksten 
er negativ for første gang siden 
2009. Starten av året har dog vært 
preget av motstridende beskjeder 
fra bolig markedet, første delfasit 
kommer i starten av februar. Da 
legges måneds statistikken for januar 
frem, og den vil fortelle oss hvordan 
ståa er. Januar har historisk vært en 
av årets viktigste måneder, og har 

1. Først 55 år senere etter børskrakket startet var indeksen tilbake til tidligere toppnotering. Børskrakket nådde bunnen 8.juli 1932. Av krakk som 
har kommet i senere tid, har alle hatt en kortere gjenoppreisningsfase.

Tone Iren Sørheim
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tidligere vært en måned preget av 
sterk vekst i boligprisene. Det blir 
spennende å se om det blir tilfelle 
også for i år. 

Starten på børsåret har vært preget 
av nye rekorder, aldri før har hoved-
indeksen på Oslo Børs vært notert til 
høyere verdier. Enkelte aksjestrateger 
har hevdet hovedindeksen kan kom-
me til å få noteringer på 800-tallet 
innen et par år2.  Aksjer er derimot 
nå høyt priset, noe som gir større 
rom for tvil i investeringene. Og vi 
vet fra før av at Oslo Børs er blant de 
mest volatile i verden, mye grunnet 
store oljeeksponeringer. Dersom olje-
prisen starter å falle kraftig, kan det 
være starten på en tid med hardere 
tider for Norge. Flere sjeføkonomer 

antydet tidlig i januar3 at en fallende 
oljepris vil bety starten på slutten for 
gullalderen i Norge. 

Allerede før jul i 2013 var tendensen 
klar: Vi handler for lite, inflasjonen 
var langt svakere enn ventet. Den 
norske kronen har svekket seg mar-
kant det siste halvåret. Den er nå det 
svakeste mot svenske kroner på ti år. 

Det er likevel ikke grunn til å være 
for pessimistisk for deg og meg. 
Festen er ikke over, det er kake igjen. 
Mye tyder på at styringsrenten fort-
setter å være lav i året som kommer, 
og da vil det være vanskeligere for 
bankene å legitimere renteoppgang. 
Prisveksten i Norge er lav, og er vi 
heldige så blir lønnsoppgjøret godt 

også for i år, det til tross for at vår 
statsminister Erna Solberg har anmo-
det til moderasjon. En svakere krone 
vil også bedre Norges konkurranse-
situasjon mot utlandet. Situasjonen i 
Europa er under bedring. 

Så det er i disse tider som nå, når den 
økonomiske horisonten er preget av 
lettere overskyet vær her til lands, du 
bør legge deg opp en buffer. Det kan 
være godt med ekstra penger enten 
i bank eller i aksjefond, den dagen 
mørkere skyer preger horisonten. 
La oss håpe det ikke blir i 2014. 
Jeg velger å avslutte med et utsagn 
fra Herman Friele under årets 
NHO-konferanse, et sitat jeg synes 
er både godt og treffende til denne 
artikkelen: 

– Jeg tror det er sunt for Norge at 
vi får en liten tankevekker nå. Det 
er mye bedre enn å få en på trynet 
senere4. 

Godt Nytt År! 

For ordens skyld: Jeg er journalist i 
Dine Penger, utdannet siviløkonom.
Denne artikkelen er ene og alene på 
min regning.  

Avslutningsvis vil jeg på vegne av Sport 
og fritidsnettverket til Econa oppfordre 
deg til å ta del i våre arrangementer i 
året som kommer. Følg med på Econas 
nyhetsbrev.

Å

2. http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article2744643.ece
3. Finansavisen, 6.januar side 4 og 5.
4. http://e24.no/makro-og-politikk/obos-sjefen-om-ett-aar-er-boligprisene-hoeyere-enn-i-dag/22708352
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Noen glass for mye  
– arbeidsgiver kan gjøre  
en forskjell 
 

I media kan vi innimellom lese om arbeidstakere som i en sårbar fase i livet utvikler 
alkoholproblemer. Som regel greier de å holde fasaden i mange år før de selv søker hjelp, 
eller arbeidsgiver agerer. Vi i Akan kompetansesenter mottar daglig henvendelser fra 
bekymrede ledere og kolleger som ikke vet hvordan de skal håndtere sine mistanker og 
bekymringer. Når veien til handling blir lang, går det ut over alle.
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Elisabeth Ege 
Foto: Einar Nilsen

Av Elisabeth Ege, siviløkonom og 
direktør Akan, Arbeidslivets 
kompetanse senter for rus og  
avhengighetsproblematikk

å

Én av fire sier de har opplevd en 
situasjon hvor en kollega har hatt 
problemer knyttet til rus eller spill 
det siste året. Dette kom fram i en 
undersøkelse vi i Akan kompetanse-
senter gjennomførte på forsommeren 
blant 1200 virksomheter. 

Rusproblematikk er fortsatt tabu-
belagt. Vi er redde for å bryte inn i 
privatlivets fred, og for reaksjonen 
ved å ta det opp. Det er menneskelig 
å være usikker i slike situasjoner. Men 
den dagen en medarbeiders eller kol-
legas atferd går ut over arbeidet, ser de 

fleste at det er grunn til å reagere, fordi 
det kan handle om sikkerhet, arbeids-
miljøet og bedriftens omdømme. I 
tillegg dreier det seg om livskvaliteten 
til den det gjelder og de pårørende. 
Venter vi med å ta det opp, vil proble-
met bare vokse seg større. 

Kolleger og spesielt arbeidsgiver har 
et ansvar, ikke bare for arbeidsplas-
sen, men også for kollegaen og med-
mennesket. For familie kan det være 
følsomt og konfliktfylt, og  venner 
kan velge å trekke seg unna. Vi i 
Akan kompetansesenter ser ofte at 
det er gjennom arbeidsplassen mange 
får den hjelpen de trenger.

50 års erfaring har lært oss at det 
er særlig to grep som er viktig for å 
redusere tiden fra en bekymring opp-
står og til handling. For det første 
bør leder ta en samtale så raskt som 
mulig dersom hun eller han opplever 
bekymringsfull atferdsendring hos 
en medarbeider. 

Vårt råd er at du er tydelig om hva 
det gjelder og sier konkret hva du har 
observert som gjør deg bekymret. 
Hold deg til fakta og fortrinnsvis dine 
egne observasjoner. Bruk jeg-form, 
ikke vi, still åpne spørsmål, og husk 
å lytte. Du skal ikke forvente noen 
innrømmelse i den første samtalen.

Uansett utfall, vil den første samta-
len sette i gang en prosess hos den 
det gjelder. Vær forberedt på at det 
må flere samtaler til. Den nødven-
dige samtalen handler om å se en 
medarbeider som har det vanskelig. 
De fleste av oss liker bedre å bli sett 
enn oversett. 

Det andre grepet er å formulere noen 
enkle kjøreregler om virksomhetens 
holdning til bruk av alkohol, andre 
rusmidler og spill. Hva er greit? Hva 
er ikke greit? Hva skal skje dersom 
noen bryter kjørereglene? Ved å dis-
kutere kjørereglene og hva de betyr 
for den enkelte, skaper det bevissthet 
og er forebyggende. Vi har mange 
eksempler på at slike diskusjoner 
bidrar til en åpen og ivaretakende 
 bedriftskultur som inkluderer støtte 
og hjelp til de som har behov for det. 

Rusforebygging på arbeids plassen 
lønner seg for den som har et 
problem, for kollegene og for hele 
virksomheten. Gevinsten ligger i 
åpenheten!

Å

Denne artikkel ble tidligere publisert 
i Ukeavisen Ledelse i høsten 2013. 
Publisering i Osloøkonomen er gjort 
med forfatterens samtykke. 



Gi dine venner adgang  
til Econas verden 

Ï Ta med en venn!

Husk at du som medlem alltid er 
 velkommen til å ta med en venn eller 
 kollega på nettverksmøtene!

Navnet på gjesten oppgis ved påmelding på econa.no.

Ï Verv en venn!

Verv en venn og motta en vervepremie!  
Som medlem er du den beste ambassadør 
vi har for å rekruttere nye medlemmer til 
Econa. Vi ønsker derfor å motivere deg til å 
verve en venn, bekjent eller kollega ved å tilby 
 attraktive vervepremier som takk for hjelpen.

Hvis du ønsker tilsendt brosjyrer som du kan benytte  
ved vervingen, kan du bestille det på post@econa.no  
eller kontakte oss på tlf. 22 82 80 00.



Ï Program for  
våren 2014
Følg med på www.econa.no/kalender for påmelding og 
oppdatert informasjon om medlemsmøter.
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Ï Vinseminar 

Dato:  Torsdag 23. januar 
Arrangør:  Econa Oslo/Akershus
Innleder: Shawn Wells fra Delicato Family  
 Vineyards, og Engelstad AS
Tid:  Kl. 18.00–22.00 
Sted: Kulturkirken Jakob  
 (Hausmanns gate 14)
Deltageravgift:  kr 450,–

Velkommen til årets vinseminar i 2014 med tema  
USA California! Econa Oslo/Akershus har gleden  
av å invitere til en spennende og stemningsfull kveld  
i Kulturkirken Jakob.

Shawn Wells fra Delicato Family Vineyards vil holde 
et kort foredrag om den amerikanske vinhistorien og 
sammen med vinimportør Engelstad AS guide oss 
 gjennom 4 forskjellige viner fra California.

Ved inngangen og før vinsmakingen byr vi på en liten 
matbit, og etter vinsmakingen serveres flott tapas og 
vin. Vidar Keyn fra den Amerikanske ambassaden i 
Oslo forteller om «U.S. Embassy wine promotion acti-
vities», foredraget holdes på engelsk. Thomas Breistein 
fra Right to Play vil vise hvordan de jobber og Kenya 
and Nemor vil synge «Classic Soul and RnB with a 
modern twist!»

Ved inngangen og før vinsmakingen byr vi på en liten 
matbit, og etter vinsmakingen serveres fingermat  
med vin til i Jakobs Brønn. Her blir det mingling  
og loddsalg.

Årets lotteri har ekstra fine premier, bl.a. reisegavekort 
til en verdi av 6 000,-, 3 x 2 magnumflasker vin – totalt 
10 premier. I 2013 gikk overskuddet på nær 4 000 kr 
til Fattighuset i Oslo. Denne gangen går overskuddet 
til «Right to Play» som Johan Olav Koss har grunnlagt 
www.righttoplay.com.  

Velkommen!!
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Ï Tjenestedesign som  
forretningsverktøy

Dato:  Onsdag 5. februar
Arrangør:  Styrenettverket
Innleder: Sverre Høven
Tid:  17.00–19.00, Champagne fra kl. 17.00
Sted: DogA, Hausmanns gate 16, 0182 Oslo  
 50–200 m fra 4 busser og 4 trikker /  
 P 100 m unna
Møteansvarlig:  Pål A. Gaure, paalex@online.no 

Hele 70% av verdiskapende innsats i de nordiske 
landene foregår innenfor tjenesteytende sektor.  Hør 
direktør Sverre Høven fortelle om Flytogets verdifulle 
grep for suksess.

Velkommen til et annerledes Econa-møte. Vi møtes i 
lokalene til Norsk Designråd, DOGA i Hausmanns-
gate 16, og starter møtet med  mingling og et glass 
musserende og fingermat.

Tjenestedesign benyttes til å utvikle nye eller forbedre-
de tjenester. Tjenestedesignere bruker designmetodikk 
og en menneskeorientert tilnærming for å skape gode 
brukeropplevelser. 

Sverre Høven vil fortelle om at kundens emosjonelle 
opplevelse av tjenesten utgjøres av summen av kon-
taktpunktene.

– Selve basisverdien må alltid fungere – du skal 
komme deg fra Oslo S til Oslo Lufthavn på 19 minut-
ter. Det nytter ikke at det er pent rundt deg dersom vi 
bommer på dette. Men i tillegg får du en emosjonell 
opplevelse, og det er her man kan skape merverdi 
for kundene. Og merverdi kan man selvfølgelig ta 
betalt for. Det finnes billigere måter å komme seg til 
Gardermoen på, men Flytoget er likevel en suksess, 
sier Høven.

Judith Gloppen vil gå inn på hva som legges i design-
begrepet i dag, og hvordan nyttiggjøre seg av design på 
styre- og ledelsesnivå. De vil dele noen av sine erfarin-
ger om hvordan designmetodikk og strategisk bruk av 
design kan bidra til verdiskapning for både bruker og 
bedrift i et tverrfaglig samspill.

Sverre Høven er kom-
mersiell direktør i Fly-
toget. Han var tidligere 
adm. dir. i Star Tour 
og Salgs- og Markeds 
 Direktør for Choice 
 Hotels International. 
Sverre har alltid vært 

interessert i design som et konkurransemiddel, noe 
Flytoget bruker bevist i sin strategi.

Judith Gloppen er 
rådgiver med spiss-
kompetanse innen 
designledelse og stra-
te gisk bruk av design i 
utvikling av tjenester og 
forretningsstrategi. Hun 
har ansvar for Norsk 

Designråds fokus på tjenestedesign og engasjement i 
Senter for tjenesteinnovasjon (CSI). Hun har en MBA 
Design Management og doktorgrad innen design-
ledelse og tjenesteinnovasjon. Judith har jobbet nært 
sammen med en rekke av Norges sterke merkevarer 
og brukes som foredragsholder for næringslivet og 
utdannings institusjoner innen design og business.

Norsk Designråd er et nasjonalt kompetansesenter 
som fremmer bruken av design som et strategisk 
innovasjons verktøy for økt verdiskaping i private og 
offentlige virksomheter. Design og design kompetanse 
spiller en betydelig rolle både i innovasjons- og utvik-
lingsarbeid av produkter, tjenester og prosesser. 
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Ï Skikurs og smørekurs 

Smørekurs Skikurs – nybegynner Skikurs – viderekommende

Dato: 10. februar 24. februar 3. og 10. mars

Innleder: SWIX Skiforeningen

Tid: 18.00 19.15–20.45

Sted: Econa (rosenkrantzgt 22) Holmenkollen

Egenandel: kr 200, inkl. smørekurs kr 400, inkl. smørekurs

Antall plasser: 20 pers 20 pers

Arrangør: Sport-og fritidsnettverket

Møteansvarlig:
Camilla Kamsvåg, camillakam@gmail.com og  
Hilde Christine Hillestad, hildechristine@gmail.com

Econa har gleden av å inviterer til Skikurs for ny-
begynner eller viderekommende samt et smørekurs for 
alle deltagere. Kursplassen er tilgjengelig med offentlig 
transport og kurset holdes av erfarne instruktører fra 
Skiforeningen. 

For mer informasjon se www.skiforeningen.no. 
 Smørekurset holdes av en representant fra SWIX.

Informasjon om de to kursene:

Nybegynnerkurs: 
Du har gått veldig lite på ski og trenger innføring i det 
aller mest grunnleggende.

Nybegynnerkurset koster 200 kr og inkluderer en 
kurskveld på 90 minutter i Holmenkollen mandag 24 
februar kl 19.15, samt SWIX smørekurs sammen med 
deltagerne på viderekommende kurset.

Viderekommendekurs:
Hobbymosjonist/litt øvet: Du er vant til å gå på 
ski, men har kun basis kunnskaper om teknikk. 
Instruktøren kommer til å tilpasse nivået i henhold 

til gruppens behov. Viderekommende kurset koster 
400 kr og inkluderer to kurskvelder på 90 minutter i 
Holmenkollen mandag 3 mars OG mandag 10 mars 
kl 19.15, samt felles smørekurs sammen med nybegyn-
nergruppen.

Smørekurset finner sted i Econas lokaler i Rosen-
krantz' gate 22 mandag den 10 februar kl 18.00.

Vi har hatt mye trykk på sportsarrangementene våre i 
2013 så vi anbefaler å melde deg på i dag. Husk å opp-
gi om du ønsker å delta på kurs for videre kommende 
eller nybegynner. 

Ta med deg ski og godt med tøy,  
Velkommen til skikurs!
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Jens Nørve har 10 års 
erfaring fra privat sektor 
og 10 års erfaring fra 
offentlig sektor. Han 
brenner for strategiarbeid 
og innovasjon i offentlig 
sektor, og har i f lere år 
vært helt sentral i utvik-
ling og implementering av 
Prosjektveiviseren i Difi.

Prosjekt- Program og Porteføljestyring er  viktige 
redskaper for ledelsen for god IKT styring og 
virksomhets utvikling. Jens vil ved bruk av eksempler 
illustrere utfordringer og muligheter, og plassere 
prosjekts tyringen inn i et «styrings- og utviklings-
perspektiv».

Elin Kristine Fjørtoft 
har hovedfag i statsviten-
skap, med spesialisering 
innenfor organisasjons-
utvikling, offentlig poli-
tikk og administrasjon. 
Hun har 14 års erfaring 
fra offentlig sektor, hvor 
hun primært har jobbet 
med strategi- og prosjekt-
arbeid i ulike roller. 

Hun er særlig opptatt av hvordan et hensiktsmessig 
prosjekt planverk som er godt forankret i organisasjo-
nen, bidrar til forutsigbarhet og gjennomføringskraft.

Ï Prosjektstyring i offentlig sektor 

Dato:  Tirsdag 11. februar 
Arrangør:  Nettverk for Offentlig ansatte
Innleder: Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft  
 (Difi)
Tid:  18.00–20.00  
 Mingling og mat fra kl. 17.30
Sted: Bårdar (rosenkrantz' gate 22)
Møteansvarlig:  Kirsti Nessjøen,  
 kirsti@moss.online.no  
 og Jan Molund,  
 jan.molund@gmail.com 

Jobber med prosjekter i offentlig sektor? Lær mer om 
hvordan du kan gå frem for å sikre hensiktsmessig 
styring av prosjektene i din virksomhet. 

Difi har utviklet prosjektmodell for gjennomføring 
av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter. 
 Modellen baserer seg på den anerkjente prosjekt-
metodikken PRINCE2 og tett samarbeid med et stort 
nettverk av ulike virksomheter i offentlig sektor. Selv 
om Prosjektveiviseren i utgangspunktet ble utviklet for 
å bidra til flere vellykkede digitaliseringsprosjekter og er 
tilpasset disse, kan den benyttes for alle typer prosjekter.

Til dette arrangementet har vi invitert Jens Nørve og 
Elin Kristine Fjørtoft fra Difi, samt representanter 
fra virksomheter som med erfaring fra innføring av 
Prosjekt veiviseren. 

På dette medlemsmøtet vil du få svar på:
•	 Hva kjennetegner god styring av en virksomhets 

linje- og prosjektoppgaver?
•	 Hva skal til for å lykkes med  

digitaliseringsprosjektene? 
•	 Prosjektarbeid i et virksomhetsperspektiv
•	 Demonstrasjon av Prosjektveiviseren
•	 Erfaring med innføring av Prosjektveiviseren fra  

en offentlig virksomhet
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Ï Sjokoladesmaking 

Dato:  Torsdag 13. februar 
Arrangør:  Kulturnettverket
Innleder: Svein-Magnus Sørensen  
 (Sjokoladesmaking.no)
Tid:  18.00–20.00 
 Mingling og mat fra kl. 17.30
Sted: Econa (rosenkrantz' gate 22)
Møteansvarlig:  Linda Brox, brox.linda@gmail.com
Egenandel:  150 kr
Antall plasser: Max 30 plasser
Påmeldingsfrist: 5. februar 2014

Liker du sjokolade? Kanskje spesielt mørk sjokolade? 
Svein-Magnus Sørensen er sjokoladekjenner og gründer 
av kursvirksomheten Sjokoladesmaking.no som 
 arrangerer foredrag og smakinger av fin sjokolade.

På en sjokoladesmaking får man lære hva sjokolade er, 
hvordan den lages, og hvorfor smaking av sjokolade kan 
ligge på et like høyt nivå for kjenner som vin eller andre 
gourmetvarer. Deltakerne får naturligvis også smake på 
en rekke høykvalitets sjokoladebiter av forskjellige typer 
og merker fra hele verden. Disse velges fra et utvalg fine 
sjokolader som omfatter alt fra herlige mørke melke-
sjokolader til de rene bitre utgavene med 100 % kakao-
stoffer. Hovedfokuset ligger naturligvis på de mest 
smakfulle sjokoladene med 60–70 % kakaoinnhold.

Det vil bli lett servering og mingling fra 17.30. Kurset 
starter 18.00 og varer i ca. 2 timer.

Ï The Wolf of Wall Street 

Dato:  Onsdag 12. februar 
Arrangør:  Econa Studentgruppene BI og HiOA
Tid:  20.00
Sted: Colusseum Kino, Sal 3
Møteansvarlig:  Martin Broeng,  
 martin.broeng@gmail.com
Antall plasser: 50 plasser til ordinære medlemmer  
 100 plasser til studenter ved BI,  
 HiOA og Universitetet i ås.

Econa BI og HiOA inviterer til visning av filmen «the 
Wolf of Wall Street», etterfulgt av korte foredrag fra 
Econa og DNB. 
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Ï risikostyring og Compliance 

Dato:  Tirsdag 4. mars
Arrangør:  Økonomi og Virksomhet sstyring
Innleder: Tor Kirkenær (Forsvarsbygg),  
 Beate Hvam-Axelsen (Kværner),  
 Mads Blomfeldt (BDO)
Tid:  Mingling fra 16.30, oppstart 17.00
Sted: KPMG bygget Majorstuen
Møteansvarlig:  Christian Fredrik Mathisen,  
 cfbmathisen@gmail.com,  
 Siri Skollerud Blegen,  
 siri.skollerud.blegen@colorline.no

Økonomisk kriminalitet og korrupsjon har preget det 
norske nyhetsbildet en rekke ganger i 2013. Dette til 
tross for at risikobildet for den enkelte virksomhet, 
herunder risiko for straff, bøter, tap av omdømme 
og ikke minst risikoen for å bli utestengt fra anbuds-
konkurranser kan være formidabelt.
 
Bli med på årets mulighet til å bli innført i styrings-
modellene som støtter organisasjoner med risikostyring 
og forebygger økonomisk kriminalitet. Det offentlige 
representeres gjennom Forsvarsbygg v/ Tor Kirkenær 
i Skifte Eiendom og vil snakke om risikostyring i 
Forsvarsbygg. Kværner ved Beate Hvam-Axelsen (Vice 
President Compliance) og BDO ved Mads Blomfeldt 
vil gi innsikt i hvordan en virksomhet metodisk og 
overordnet bør arbeide med risikobildet knyttet til 
økonomisk kriminalitet og gir konkrete eksempler fra 
Kværner som tar risikobildet på alvor og har arbeidet 
med disse problemstillingene over tid.

Tor Kirkenær og Beate Hvam-Axelsen. Foto: Skifte Eiendom

Ï Ung i Utvikling 

Dato:  Torsdag 27. februar
Arrangør:  Ung i Oslo
Tid:  Opplyses senere
Sted: Opplyses senere
Møteansvarlig:  Nora rosenberg Grobæk,  
 nora@noringz.com

27. februar setter vi karriere og utvikling på agendaen 
og inviterer derfor til arrangementet Ung i Utvikling. 
Vi vil i kjent stil by på gode og spennende foredrags-
holdere som vil dele inspirerende historier fra egen 
karriere. 

Mat og drikke vil selvfølgelig bli servert. Denne 
kvelden vil garantert gi deg gode innspill til hvordan 
erfaringer og nettverk kan kombineres for å nå dit du 
ønsker i løpet av karrieren og vil være midt i blinken for 
ambisiøse, unge økonomer.
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Ï Hvordan kan jeg overleve i det 
moderne arbeidslivet?

Dato:  Tirsdag 11. mars
Arrangør:  Ledelsesnettverket
Innleder:   Agneta Emma Iversen,  
 Konsernlege Bedriftshelsetjenesten,  
 Nordea Bank Norge ASA
Tid:  18.00–20.00  
 Mingling og mat fra kl. 17.30
Sted:  Bårdar (rosenkrantz' gate 22)
Møteansvarlig:  Nina Prestegard,  
 ninap04@hotmail.com,  
 tlf. 913 77 096

Hvordan påvirkes vi av den rasende utviklingen i 
arbeidslivet? Hvordan skal vi mestre å være effektive 
og motiverte samtidig som vi opplever at kravene til 
hver enkelt øker? Hvilke utfordringer kan vi forvente å 
møte som arbeidstakere og ledere i årene som kommer?

Aktivitetsbaserte arbeidsplasser, clean desk, ekstrem-
uker, stresshåndtering og mindfulness, LEAN, stadige 
endringsprosesser, inkluderende arbeidsliv – ja, 
utfordringene er mange i det moderne arbeidslivet. 
Hvordan kan vi ta vare på arbeidsmiljøet, privatliv og 
egen helse i den travle og krevende hverdagen? 

Agneta Emma Iversen er lege 
og spesialist i Arbeids medisin, 
og har også utdanning som 
idrettslege og fly lege. Hun 
arbeider som konsernlege i 
Nordea Bank Norge ASA, 
 Bedriftshelsetjenesten, 
siden 2008.  Tidligere har 
hun vært bedriftslege i SAS, 
 konsern overlege i  Storebrand, 
og Bedriftsoverlege i 
Regjerings kvartalet.

Ï Markedsføring av eksportbedrifter 

Dato:  Onsdag 12. mars
Arrangør:  Markedsføringsnettverket
Innleder: Opplyses senere
Tid:  18.00–20.00  
 Mingling og mat fra kl. 17.30
Sted: Bårdar (rosenkrantz' gate 22)
Møteansvarlig:  Kristian Wulfsberg Majer,  
 kristian@garrisongroup.eu,  
 Peder Edvardsen,  
 peder.edvardsen@hotmail.com

Hvordan markedsføre seg som eksportbedrift i Norge, 
utfordringer og muligheter?

I en stadig mer global verden må man gjøre produkter 
relevante for målgruppen i det enkelte land. På dette 
seminaret ser vi på norske bedrifter som går inter-
nasjonalt, og hvordan de i den prosessen tenker på 
markedsføring i nye land.

Følg med på econa.no for mer informasjon. 
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Lisa Cooper:
Grunnlegger og leder av 
Leadership Foundation.
Leadership Foundation 
har et «social mission»   
– å vise veien til mang-
fold for enkeltpersoner, 
bedrifter og samfunnet. 
Leadership Foundation 
utvikler og  gjennomføre 

prosjekter som fremmer mangfold og leverer konsulent 
tjenester som legger til rette for en strategisk fokus 
på mangfold på arbeidsplassen. Organisasjonen som 
bl.a. står bak TOP 10, den årlige kåring av de 10 mest 
 vel lykkede innvandrere i Norge. 

MyCall:
Mycall er en av Norges 
mest flerkulturelle 
virksom heter med 70 
ansatte fra mer enn 25 
nasjoner, og er i dag 
ledende aktør på inter-
nasjonal mobiltelefoni i 
Norge.

Ï Bedre markedsføring med  
kulturell kompetanse

Dato:  Torsdag 20. mars
Arrangør:  Markedsføringsnettverket
Innleder: Lisa Cooper (Leadership  
 Foundation)
Tid:  18.00–20.00  
 Mingling og mat fra kl. 17.30
Sted: Bårdar (rosenkrantz' gate 22)
Møteansvarlig:  Johanna rönnblom,  
 johanna.ronnblom@gmail.com

•	 Hva er kulturell kompetanse og mangfold?
•	 Hvordan bygger en bedrift kulturell kompetanse  

og mangfold?
•	 Hva er fordelene og utfordringene?
•	 Skaper kulturell kompetanse og mangfold  

et konkurransefortrinn?

Dette og mye mer vil bli presentert og diskutert på 
denne forelesingen. 

Lisa Cooper, Leadership Foundation, innleder foreles-
ningen med å fortelle om «Flerkulturell kompetanse i 
et flerkulturelt samfunn – nødvendig og lønnsomt». 

Deretter får vi besøk Mycall, tidligere Lebara, som vil 
presentere hvordan Lisa Cooper hjulpet dem med å 
bygge kulturell kompetanse, hvordan de jobber i dag 
og hvordan kulturell kompetanse og mangfold har gitt 
dem et stort konkurransefortrinn. 
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Ï Dansens Hus: iTMOi  
(In the mind of Igor)

Dato:  Torsdag 20. mars
Arrangør:  Kulturnettverket
Tid:  19.00 
 Mingling og mat fra kl. 18.30
Sted: Dansens Hus
Møteansvarlig:  Kristian Landsgård,  
 kristianlandsgard@gmail.com
Egenandel:  250 kr
Antall plasser: Max 50 plasser
Påmeldingsfrist: 12. mars 2014

Bli med Kulturnettverket til Dansens Hus! 

Akram Khan Company, et kompani som er kjent for 
å vise tankevekkende, provoserende og ambisiøs dans 
for et internasjonalt publikum, kommer til Oslo med 
forestillingen iTMOi (In the mind of Igor). 
Forestillingen bygger på Igor Stravinskijs  «Vårofferet». 
Stravinskijs evne til å vekke følelser gjennom å skape 
musikalske mønstre for så å ødelegge dem, er et 
 utgangspunkt for forestillingen.

Det serveres fingermat og musserende vin fra kl 
18.30, før selve forestillingen begynner kl 19.00. 
 Forestillingen varer omtrent en time. 

Etter forestillingen arrangeres det en kontekstuell 
samtale med koreografen.

Ï årsmøte – Econa Oslo/Akerhus 

Dato:  Tirsdag 25. mars
Arrangør:  Styret i Econa Oslo / Akershus 
Tid:  18.00–19.30
Sted: Econa (rosenkrantz' gate 22)

Vi ønsker velkommen til vårt årlige årsmøte, der styret 
oppsummerer året som er gått, presenterer plan for 
neste periode. Det blir også valgt nye styremedlemmer.

Formell invitasjon, årsberetning og regnskap vil bli 
sent i god tid før møtet.

Eventuelle innspill på saker kan sendes styrets leder 
Ulrikke Wahl Sunde, ulrikke.wahl.sunde@gmail.com 

Forslag på nye kandidater til styret kan formidles til 
valgkomiteen ved Bjørn-Olav Høksnes:  
bohoksnes@gmail.com

Vel møtt,
Styret Econa Oslo/Akershus
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En god alkoholkultur er et lederansvar, og handler om å 
hindre skader på liv og gjenstander, redusere sykefravær 
og ivareta medarbeidernes helse og livskvalitet og 
bedriftens omdømme.

Hvordan kan du som leder eller kollega bidra til å 
forebygge og håndtere rus og avhengighet på jobben?  
Hvordan gjennomføre den nødvendige bekymrings-
samtalen på et så tidlig tidspunkt som mulig? Hva slags 
kjøreregler og kultur ønsker vi?  Hvordan bygge en 
alkoholkultur som ivaretar medarbeidernes helse og som 
inkluderer alle?  Dette er noen av de spørsmålene vi tar 
opp til diskusjon denne kvelden.

Camilla Lynne Bakkeng og Elisabeth Ege er hhv. 
fagansvarlig og direktør ved Akan kompetansesenter, en 
ideell organisasjon eid av NHO, LO og Staten.  
Akan – Arbeidslivets komite mot alkoholisme og 
 narkomani – ble stiftet i 1963.

Ï Hvordan snakke om alkohol  
i arbeidslivet?

Dato:  Onsdag 2. april
Arrangør:  Ledelsesnettverket
Innleder:   Camilla Lynne Bakkeng og Elisabeth  
 Ege fra Akan kompetansesenter
Tid:  18.00–20.00 
 Mingling og mat fra kl. 17.30
Sted:  Bårdar (rosenkrantz' gate 22)
Møteansvarlig:  Narve Jordheim,  
 narve.jordheim@online.no,  
 tlf 90859357

Hvordan står det til med alkoholkulturen der du jobber?  

Forskning anslår at så mye som 30% av korttidsfraværet 
og 15% av langtidsfraværet i arbeidslivet antas å være 
alkoholrelatert, andelen av endagsfraværet enda høyere.  
1 av 4 synes det drikkes for mye i jobbsammenheng, og 
24% oppgir de har vært i bakrus på jobb en eller flere 
ganger siste år.  1 av 4 har opplevd rus- og avhengighets-
problemer hos en kollega det siste året.

Camilla Lynne Bakkeng og Elisabeth Ege 
Foto: Einar Nilsen
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Ï Ung i Posisjon 

Dato:  Torsdag 24. april
Arrangør:  Ung i Oslo og Nettverk for  
 Offentlig Ansatte
Tid:  18.00–20.00  
 Mingling og mat fra kl. 17.30
Sted: Bårdår (rosenkrantz' gate 22)
Møteansvarlig:  Nora rosenberg Grobæk,  
 nora@noringz.com

Ung i Oslo og nettverket for offentlig ansatte ønsker 
velkommen til en spennende kveld hvor politikken 
står i fokus. Vi kommer til å møte noen av de yngre 
politikerne i Oslo/Norge som vil fortelle litt om 
hvordan det er å være ung i posisjon, hvordan de har 
kommet dit og hvordan de forvalter det ansvaret de 
har blitt skjenket.
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Ï Marketing 3.0 

Dato:  Torsdag 8. mai
Arrangør:  Markedsføringsnettverket
Innleder: ronny Kjeserud (Carat Norge)
Tid:  18.00–20.00 
 Mingling og mat fra kl. 17.30
Sted: Bårdar (rosenkrantz' gate 22)
Møteansvarlig:  Lene D. Nilsen,  
 lenednilsen@hotmail.com 

Betingelsene for markedsførere er i stadig endring, både 
mht. virkemidler og en eksplosjon av valgmuligheter for 
forbrukeren. Dette medfører at det blir stadig viktigere 
å ha god innsikt i hvordan du skal påvirke kundene dine 
og ikke minst sørge for at kundene søker etter din virk-
somhet og går god for deg (les troverdighet og vareprat).

Ronny Kjeserud fra Carat er brennende opptatt av 
dette temaet og mener at markedsføreren går i retning 
av å bli en «Chief Customer Experience Officer» frem-
for «Chief Marketing Officer», der man i større grad 
ser på hvordan de enkelte kontaktpunktene med kunde 
forsterkes og brukes for å bygge en opplevelse som gir 
kunden et grunnlag for å forbli kunde og ikke minst 
snakke om sin opplevelse med andre potensielle kunder. 
Det betyr også at de som kan mest om kundene sine og 
utnytter denne kunnskapen på best mulig måte vinner 
kampen om kundene. 

Ronny er strategisk direktør i Carat Norge
•	 Han er utdannet sivilmarkedsfører fra Norges 

 Markedshøyskole/BI og har etterutdanning fra 
 London Business School

•	 Ronny er mye brukt som foredragsholder og er svært 
engasjert i arbeid i faglige fora

•	 Han har tidligere vært merkevaredirektør i Telenor 
Norge og ansvarlig for djuicemerkevaren globalt

•	 Ronny har også jobbet som Markeds- og PR-sjef i 
Levi’s, ansvarlig for «presearch, trends & Strategic 
Properties» i Coca-Cola Nordic & Northern Eurasia 
Division, konsulent/planner i McCann og rådgiver i 
TNS (den gangen Norsk Gallup Institutt)
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Ï Freia: kunst og sjokolade 

Dato:  Torsdag 8. mai
Arrangør:  Kulturnettverket
Tid:  17.30–20.00 
 Mingling og mat fra kl. 17.30
Sted: Freialand  
 Johan Throne Holsts plass 1
Møteansvarlig:  Kristian Landsgård,  
 kristianlandsgard@gmail.com 
Antall plasser: Max 40 plasser
Påmeldingsfrist: Onsdag 30. april 2014

Johan Throne Holst, som 
kjøpte Freia Chokolade-
fabrik i 1898, hadde et 
sterkt samfunnsengasje-
ment og var en pioner når 
det gjaldt bedriftsvelferd. 
Han mente blant annet 
at kunst og kultur på ar-
beidsplassen ville bidra til 
økt trivsel, samhørighet 
og inspirasjon. 

Resultatet av denne 
mentaliteten er synlig i 
Freiasalen, som fortsatt er kantine for de ansatte ved 
sjokoladefabrikken på Rodeløkka. Veggene i salen er 
dekorert med 12 originale Munchmalerier. Og fra 
salen er det utsikt til Freiaparken, kjent for sine flotte 
skulpturer og blomster.

I mai inviterer Kulturnettverket til et besøk hos Freia. Vi 
får en presentasjon av kakaoens og sjokolade fabrikkens 
historie, og omvisning i både Freiasalen og Freiaparken. 
Vandringen tar omtrent halvannen time og avsluttes 
med en kopp kaffe/ te og sjokolade i Freiasalen.

Ï Fra risikostyring til  
usikkerhetsstyring i offentlig sektor

Dato:  Tirsdag 13. mai 
Arrangør:  Nettverk for Offentlig ansatte
Tid:  18.00–20.00 
 Mingling og mat fra kl. 17.30
Sted: Bårdar (rosenkrantz' gate 22)
Møteansvarlig:  Henritte Pedersen,  
 pedersen.henriette@ymail.com,  
 Cindy Empaynado og Kjetil Hove 

Følg med på http://www.econa.no/kurs-og-medlems-
moter for mer informasjon.
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Ï Neuro-marketing – Hjerne-
forskningen inntar markedsanalysen

Dato:  Mai 2014
Arrangør:  Markedsføringsnettverket
Tid:  18.00–20.00 
 Mingling og mat fra kl. 17.30
Sted: Bårdar (rosenkrantz' gate 22)
Møteansvarlig:  Atle Følgesvold,  
 atle.folgesvold@tns-gallup.no 

Nyere forskning viser at følelser er viktigere enn 
logikk når vi tar beslutninger. Uheldigvis for oss som 
 markedsførere kan eller vil vi mennesker ofte ikke sette 
ord på hva vi egentlig føler eller på hvorfor vi tar de 
beslutningene vi tar. På grunn av dette har vi så langt 
manglet gode verktøy for å få innsikt i emosjonell 
respons, men nå er nye metoder som EEG, Eyetracking 
og Facial coding i ferd med å endre på dette.

Markedsføringsnettverket inviterer vi til et spennende 
seminar hvor aktører fra analysebransjen og akademia 
viser hvordan anvendt hjerneforskning kan brukes til 
å forstå hvordan de virkemidlene vi har som markeds-
førere egentlig virker på forbrukeren, og hvordan vi kan 
bruke dette i praksis.

Gå ikke glipp av denne muligheten til et innblikk i 
fremtidens markedsanalyse!

Tid; Mai 2014, nøyaktig tid og dato kommer.

Følg med på http://www.econa.no/kurs-og-medlemsmoter 

Ï Ung og tørst 

Dato:  Torsdag 12. juni
Arrangør:  Ung i Oslo
Sted: Opplyses senere
Møteansvarlig:  Nora rosenberg Grobæk,  
 nora@noringz.com

Ølsmaking med Grimstadbryggeriet Nøgne Ø.



som medlem i econa far du:
o

interessert? se econa.no

lonnsstatistikken: econas arlige og omfattende lonnsstatistikk.

Juridisk radgivning: inntil 15 timers gratis juridisk radgivning 

i saker som angar arbeidsforhold, samt tilgang til juridisk 

kunnskapsdatabase pa nett.

Bank- og forsikringstilBud: gunstige bank- og 

forsikringstilbud fra dnB. 

karriereveiledning/-radgivning: som medlem i econa har du en 

unik mulighet til a snakke med kompetente karriereradgivere. 

PensJonsradgivning: Juridisk radgivning i sporsmal  

vedrorende pensjonsregelverket. 

lonnsforhandlinger: veiledning i forbindelse med 

lonnsforhandlinger.

raBattavtaler: Pa aviser, aksjehandel pa nett og mer.
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Ï Drivkreftene i  
Oslo/Akershus
I vår lokalavdeling jobber mer enn 60 ressurs personer på 
frivillig basis med å arrangere medlemsmøter, identifisere 
aktuelle og relevante temaer og foredragsholdere.
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Nettverk i  
Oslo/Akershus
Nettverkene våre jobber innenfor et bredt spekter av 
 siviløkonomens fagområder. Målet med nettverkene våre 
er at de skal gi deg et profesjonelt og personlig nettverk  
du kan ha nytte av i din karriere så vel som utenfor jobb.

Kulturnettverket
•	 En møteplass for alle kultur-

interesserte medlemmer.
•	 Mål: å skape et større kulturenga-

sjement blant Econa medlemmer 
ved å tilby interessante og inspire-
rende møter – alt fra musikk, film, 
litteratur, teater og kunst.

    Sports- og 
 fritidsnettverket
•	 et nettverk for de som ønsker  

å sette seg på prøve gjennom  
ulike sportslige aktiviteter.

Ledelsesnettverket
•	 For siviløkonomer som er eller har 

ambisjoner om å bli ledere, eller 
interesse for fagområdet ledelse.

•	 Fokus på organisasjon, samspill og 
ledelse, selvledelse og coaching, og 
strategisk ledelse.

•	 Mål: å gi medlemmene impulser, 
innsikt og kompetanse til egen 
utvikling på både det profesjonelle 
og personlige plan.

    Økonomi- og 
virksomhets-
styringsnettverket
•	 En arena for å knytte kontakter, få 

og gi faglig inspirasjon gjennom 
aktiv engasjement i diskusjon, 
samt et sted for hyggelig og sosialt 
samvær. 

•	 Mål: gi mulighet til å møte per-
soner og virksomheter som faglig 
sett ligger i forkant, samt knytte 
kontakter som vi vil ha nytte av i 
vårt daglige virke.



Karriere utviklings-
nettverket
•	 Fokus på kompetanse- og 

 karriereutvikling. 
•	 Mål: å by på ny kunnskap, utvide 

ferdigheter, mobilisere evner samt 
introdusere forskjellige «verktøy-
kasser» til snarlig bruk.

Markedsførings-
nettverket
•	 Et nettverk for alle som interes- 

serer seg for markedsføring. 
•	 Mål: relasjonsbygging og 

 mulig heter for å treffe interes-
sante personer å dele kunnskap  
og erfaring med.

Offentlig ansatte
•	 Fokus på siviløkonomers rolle 

i offentlig sektor – innovasjon, 
prosjektledelse, økonomistyring. 

•	 Mål: å tilby en arena for faglig og 
sosial påfyll for medlemmer fra 
alle deler av offentlig sektor.

    Ung i Oslo
•	 Et faglig og sosialt nettverket for 

økonomer som er i sitt 1. til 4. år i 
arbeid, fra ulike bransjer.

•	 Mål: gi medlemmene muligheten 
til å knytte verdifulle kontakter 
for fremtiden.

Styrenettverket
•	 Nettverket for personer med 

erfaring fra og/eller interesse for 
styrearbeid.

•	 Mål: arrangere møter med faglig 
tilknytning til styrearbeid, og 
gi mulighet for medlemmer til å 
utvide sine personlige nettverk. 

    IT-nettverket
•	 Bakgrunnen for nettverket er at 

IT spiller en stadig viktigere rolle i 
virksomheten. 

•	 Mål: å øke forståelsen for 
hvordan IT kan tas i bruk som 
en ressurs for virksomheter og å 
belyse  aktu elle temaer som opptar 
Econas medlemmer ved IT. 
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Ï Studentrepresentant, HiO 
 
 
Henrik Holthe 
930 15 829 
henholth@gmail.com

Ï Studentrepresentant, BI 
 
 
Martin Broeng 
970 14 764 
broeng@live.no

Ï Styreleder 
 
 
Ulrikke Wahl Sunde 
993 70 951 
ulrikke.wahl.sunde@gmail.com

Ï Styremedlem 
redaksjon Oslo Økonomen 
 
Agathe rialland 
997 85 073 
agathe@rialland.com

Ï Styremedlem 
 
 
Nina Prestegard  
913 77 096  
nina.prestegard@nordea.no

Ï Styremedlem 
 
 
Morten Kolek 
93 24 87 73 
mortenkolek@gmail.com

Ï Nestleder
 
 
Ingunn Steinsland Kristiansen 
957 72 345  
ingunn.kristiansen@
no.schneider-electric.com

Ï Studentrepresentant, UMB 
 
 
Petter Muri 
971 06 032
muri.petter@gmail.com

IT nettverket:
Thomas Skjelde Økland
415 99 091 
thomasskjelde.okland@ 
aspnorge.no

Karriereutviklingsnettverket
Terje Møinichen 
957 75 377
novo@online.no

Kulturnettverket
Linda Beathe Brox
988 61 285
brox.linda@gmail.com

Ledelsesnettverket
Narve Jordheim 
908 59 357
narve.jordheim@online.no

Markedsføringsnettverket
Peder Edvardsen
402 02 393
peder.edvardsen@hotmail.com

Offentlig ansatte
Michael T. Ankrah 
michael.ankrah@gmail.no

Sports- og fritidsnettverket
Håvard Myreng
996 35 101 
hmyreng@hotmail.com

Styrenettverket 
Jan Andersen 
906 84 
696 
jaanders@online.no  

Ung i Oslo
Nora rosenberg Grobæk
nora@noringz.com
94 35 59 64

Økonomi- og virksomhets- 
styrings nettverket
Henrik Nokhart 
924 12 441
nokhart@online.no

Ï NettverksledereÏ Lokalavdelingsstyret

Ønsker du å engasjere deg?  
Ta kontakt med oss.

Ï Styremedlem /  
Økonomiansvarlig 
 
Unnar Aarsæther 
414 24 537 
unnar@getmail.no
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