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Verdens økonomiske 
forum anslår at to 
tredjedeler av dagens 
førsteklassinger vil 
jobbe i yrker som ikke 
finnes i dag.  



Hvilke utfordringer står vi 
som samfunn overfor? 



Gårsdagens innovasjon er 
morgendagens hygienefaktor 



There´s no chance that iPhone is going to get any significant  

market share. No chance! 

 
Steve Ballmer, Microsoft CEO (2007) 

It´s sometimes difficult in a big successful organization 

to have the sense of urgency and hunger. No company 

can defend only. If you have a high market share and you 

are a market leader, if you start defending you cannot sustain. 

 
Olli-Pekka Kallasvuo, Nokia CEO (2014) 

 



3 bølger av AI (DARPA) 

1. Handcrafted Knowledge 

2. Statistisk læring 

3. Contextual Adaptation 

 

 



 

 

 

 

 

 

Winter is coming. Eller? 

Tech billionaire beef 



Folk har tatt feil før 
...det er bare ikke alle som gjør det like høylytt! 



Lucie, hvilke utfordringer står dere i 
EiendomsMegler 1 overfor? 



Digitalisering vil 
skape endring 

Data vil bli enklere 
tilgjengelig 

Selgere og kjøpere 
vil finne hverandre 

på andre måter 
enn i dag 

Det blir enklere å 
selge bolig selv 

Utviklingstrekk som vil få stor innvirkning på meglerbransjen: 

Eiendomsmeglerbransjen vil gjennomgå omfattende 
DIGITALE endringer.  
Det er ikke de store som spiser de små, men de raske 
som spiser de trege. 
  

5 utviklingstrender: 

Økt konkurranse 
fra ukjente aktører 



Christian, hvilke utfordringer står dere i 
Sticos overfor? 



Fra jurist til AI-trener 



Fra nullfeilskultur til 

innovasjonskultur  



Tenk stort  

Bygg smått 

Lanser hurtig 



Lucie - Hva skiller 
mennesket fra maskinen? 



Vi kan slutte å pugge svar 
og begynne å løse 
problem. Vi må bruke alle 
våre empatiske evner til å 
forsøke å sette oss inn i 
andres kontekst. 



Profesjonelt medarbeiderskap lar seg ikke erstatte av ny 
teknologi 

Kvalitetsbevisst i jobben 

Ta initiativ i jobben 

Satse ekstra når det 

trengs 

Holde seg faglig 

oppdatert 

Tenke nytt innen sitt felt 

 

Vise omtanke for 

Raus med ros 

Involvere kollegaer 

Gi støtte i vanskelige 

situasjoner 

Anerkjenne kollegaers 

innsats 

Dele kompetanse med 

andre 

 

Respektere ledelsens 

beslutninger 

Ser sin rolle i det store 

bildet 

Omtale arbeidsgiveren 

positivt internt   

Ta ansvar for 

virksomhetens renomme 

 

Ansvar for 

arbeidsoppgavene 

Ansvar overfor 

kollegaene 

Ansvar overfor 

arbeidsgiveren 



Lucie, hvordan skal dere løse utfordringene 
dere står overfor? Er det menneskene eller 
teknologien som skal løse utfordringene? 



Å vinne i vår bransje fremover handler om 
å kontinuerlig forbedre og differensiere 

seg! 

Ikke varige konkurransefortrinn: 

• Bedre markedsføring 

• Ny teknologi, utstyr, verktøy 

• Produktutvikling 

De beste medarbeiderne og en kultur for 
Kontinuerlig Forbedring 

• Kan ikke kopieres 

• Er selvforsterkende 



Virksomheter som har lyktes med 
medarbeiderdrevet innovasjon preges av 

Engasjement Tillit Trygghet 

Samarbeidsorientering Stolthet Toleranse 

Utviklingsorientering Autonomi Åpenhet 

NTNU samfunnsforskning og IRIS 

2011 – viser hvilke egenskaper en bør 

forsøke å utvikle over tid.  



 

 

Mening, mestring og 

autonomi skaper indre 

motivasjon. 

 

• Forankre, kommunisere og 
etterleve tydelig visjon, 
verdier og mål 

• Kommunisere høye 

forventninger og ha tro på 

medarbeiderne 

• Sørg for at alle medarbeiderne 

har klare mål – utviklingsmål og 

resultatmål 

• Anerkjennelse og utvikling 

• Åpenhet og involvering  

 

 

 

 



Digitalisering, effektivisering og eliminering 
av sløsing fordrer en kultur for kontinuerlig 

forbedring 

Medarbeider-
drevet 

innovasjon 

Verktøy for idefangst 

Verktøy for valg og 
oppfølging av ideer 

Verktøy for 
informasjonsdeling 

Verktøy for utvikling 
av innovasjonskultur 



Tavlemøtet er et av flere 
verktøy for idéfangst 

Produksjonsmål  og 
status per dag, uke, 
måned og år, både 
for avdelingen og i 

snitt per 
medarbeider 

Status per avdeling på 
månedsmøter og saldolister – 

En ansvarlig per avdeling  

Status på løpende 
daglige og ukentlige 

oppgaver ved 
avdelingen 

Koordinering av 
dagens 

arbeidsfordeling etter 
etterspørsel 

Daglige problemer og 
forbedringsforslag 
(Større problemer 

løftes i A3) 



Idéer fanges også på mer  
strukturerte måter… 

Verdistrømskartlegging av saksbehandlings- og oppgjørsprosessen 



Eksempel på verktøy for valg og 
oppfølging av ideer 

Valg av ideer ved bruk av A3 Eksempel på system for oppfølging av ideer 



Vi bruker formelle og uformelle 
verktøy for informasjonsdeling 

WorkPlace  

by Facebook 

Månedlig  

videomøte 

Resultat per 

avdeling 

I tillegg til… 
 
• Tavlemøter 
• Avdelingsmøter 
• Kick-off 
• Avdelingsledersamlinger 
• Ansattesamlinger 
• Traineeprogrammet 
• Fullmektigakademiet 
• Prestasjons-

utviklingsteamet 
• Salgsledelse 
• Gjennomganger av GPtW 
• Culture Audit 
 
++++ 

Markedsrapport for 

Eget nedslagsfelt 

Kundetilfredshets- 

målinger 

«Ti på topp» 

Intranett 



Hvorfor laget dere @else? 



Hei, @else! 

Hvem er du? 

Jeg er Norges første 

personalsjef med  

kunstig intelligens. 

Fortsatt under 

opplæring, men jeg 

blir stadig bedre! 

• Chatbot med kunstig intelligens 

• Hjelper både ledere og ansatte med å finne svar, 

registrere fravær, holde orden på antall feriedager, 

på sykefraværsstatistikk og mye, mye mer 

• Lansert som trainee, og er fortsatt under opplæring 

• Har siden 6. februar fått og besvart over 40 000 

spørsmål – og 8/10 svar hun gir er til hjelp i følge de 

som bruker henne 

 

 

 

 

 

Hvem er denne @else? 



Jeg er der du er, alltid 

klar til å hjelpe deg! 

Hei, @else! 

Hvor er du? 

@else – hvor er du?! 



En vill idè 



Brukervaner 



Forventninger 



Nullstressvisjon 



Fremtidens arbeidsplass 
- Hvordan skape nye verdier med  

eksisterende ressurser, og vil det alltid gå bra? 



• AI utvider og forbedrer virkeligheten 

• Augmented Reality (AR) 

• Godfoten 

• Kan dette gå bra? 

 

 

 

 

 

Virkelighet på steroider 



Onboarding v2.0 









Hvordan påvirker 
digitaliserigen ansatte? 

- Hva gjør det med ansatte når vi hele tiden 

snakker om forbedring og digitalisering? 





Hvem vinner fremtiden? 




