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Innledning  
Våren 2020 tok Telenor Norge ansvar for å lede arbeidsgruppen «Grønn digitalisering» i 
Skift-nettverket, men våren ble ikke som noen av oss hadde tenkt. I stedet for å identifisere 
grønne digitale skift, befant vi oss midt i det. Derfor initierte Skift og Telenor Norge en digital 
plattform for å utveksle erfaringer underveis. Fra mars til august har vi invitert tolv 
bedriftsledere til fire webinarer for å dele sine erfaringer fra korona-kontoret. Webinarserien 
kalte vi «Digitalisering og klima i en helt uvanlig tid» og målet har vært å belyse hvordan man 
kan bruke læring fra koronakrisen for å identifisere løsninger for klimakrisen. Dette notatet gir 
et situasjonsbilde av hvordan tolv bedrifter våren 2020 håndterte koronakrisen, og samtidig 
tenkte høyt om læring og løsninger for klimakrisen.  
 
Den pågående korona-pandemien utfordrer samfunnet og minner oss om hvor avhengige vi 
er av å kunne koble oss til det som betyr mest i livene våre. Digitale tjenester erstatter 
fysiske møter og transport, og gir langsiktig håp om mer bærekraftige arbeidsprosesser. 5G, 
Internet of Things og AI er teknologier som kan skape en «perfekt storm» av innovasjon som 
gir helt nye muligheter for industri, transport, helsetjenester og mange andre virksomheter. 
Digitalisering og konkurransekraft i dataøkonomien kan bidra til gjenoppbyggingen etter 
krisen, og samtidig utvikle viktige løsninger på klimautfordringene. 
 
Vi vet ikke hvor lenge korona vil prege oss, men vi vet at vi skal gjennom ikke bare en, men 
to kriser, og at vi skal fortsette å snakke sammen for å finne gode løsninger på begge.  
 
Deltakerne i webinarene var:  

• Tone Wille, Konsernsjef i Posten 

• Bernt Reitan Jenssen, adm.dir.  Ruter 

• Kristin Skogen Lund, konsernsjef i Schibsted 

• Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i Obos 

• Remi Eriksen, konsernsjef i DNV GL Group  

• Harald Nikolaisen, adm.dir i Statsbygg 

• Steffen Sivertsen, konsernsjef i Agder Energi  

• Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult  

• Siri Kalvig, adm. dir i Nysnø Klimainvesteringer AS 

• Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft  

• Runar Hollevik, konsernsjef Norgesgruppen 

• Sigve Brekke, konsernsjef Telenor ASA 

• Anne Flagstad, HR-direktør Telenor Norge 

• Ragnhild Mathisen, CCAO, Telenor Norge  

• Ingeborg Øfsthus, Teknologi-direktør, Telenor Norge  

• Petter-Børre Furberg, adm.dir Telenor Norge  

• På siste webinaret deltok også Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn  
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Norsk næringsliv har vist god omstillingsevne  
Koronakrisen har vist at selskaper i Norge har svært god omstillingsevne. På grunn av gode 
beredskapsplaner i bunn, samt å være trent på å håndtere ulike typer kriser, har Skift-
bedriftene klart å ta raske beslutninger, også i tidlige faser, ofte basert på lite faktagrunnlag.  
Suksessfaktorene har vært å kunne prioritere det som haster mest, ikke legge aktiviteter på 
is, putte folk i nye roller, jobbe mer på tvers, og å bruke tid på god informasjon til ansatte. 
Evnen og viljen til å i tidligere faser digitalisere alle deler av operasjonene har også vært 
avgjørende for å raskt etablere en ny normal. På den måten har man klart å ta raske nok 
beslutninger i sine markeder, og opprettholde aktiviteter.  
Mange ble overrasket over hvor mye av arbeidet som kunne løses på nett, og hvor fort det 
gikk å finne digitale løsninger for de fleste utfordringene. Dette første til at selskaper i svært 
stor grad kunne opprettholde sine aktiviteter, godt hjulpet av svært løsningsorienterte ansatte 
på hjemmekontor, hvor mange tok seg av barn i tillegg. 
 

«Vi merker at økonomi og aktivitetsnivå har gått ned i noen sektorer, det er færre prosjekter. Men 
samtidig ble mange overrasket over hvor mye av arbeidet som kunne løses digitalt, og hvor fort det 

gikk å finne digitale løsninger for de fleste oppgavene» 
 

–Remi Eriksen, DNV GL 
 
 

Norge har en solid digital grunnmur av teknologi og kompetanse   
Da landet stengte ned i mars ble hele befolkningen i praksis sendt på et digitalt kræsjkurs. 
Det snakkes om organisasjoner som har lært mer om digitale hjelpemidler på en uke enn 
man har de siste ti årene tilsammen. Den digitale grunnmuren har tålt den enorme 
trafikkøkningen, muliggjort av godt samarbeid på tvers av teknologibedrifter.  
Det pekes på fordelen ved at Norge generelt har vært tidlig ute med å adaptere nye 
teknologiske løsninger, sammenlignet med mange andre europeiske land, både med tanke 
på god digital infrastruktur, men også ved at befolkningen generelt har god digital 
kompetanse. Dette har gjort at bedrifter har turt og evnet å digitalisere prosjekter, aktiviteter 
og prosesser i rekordfart, og lokasjon og geografi har hatt mindre og mindre å si.   
 

«Det siste tiårets tiltak på digitalisering er grunnlaget for at vi kan sørge for trygg 
matvareforsyning i Norge, hele dagligvarebransjen. Samhandlingen i verdikjeden, fra jord til 

bord, har kunnet gjennomføres med digitale verktøy, på en trygg måte».  
- Runar Hollevik, konsernsjef Norgesgruppen 

«Boots on the ground er mye erstattet av digitale hjelpemidler, og har gjort at vi har kunnet 
holde hjulene i gang. Det er ikke en eneste skips-survey som vi ikke har kunnet gjort pga 

Covid-19».  
 

–Remi Eriksen, DNV GL 

 
 
Ansatte har stor endringsvilje… 
 
Norsk næringsliv består av ansatte som har vist stor endringsvilje, engasjement og lojalitet 
som i denne perioden. Hyppig informasjon og tilstedeværelse ble avgjørende i en tidlig fase 
av krisen. Videomøter og stadig oppdatert og informasjon har bygget tillit. Ledere har 
kommet tettere på sine ansatte gjennom denne krisen. De digitale møteplassene har fungert 
både for små og store grupper.  
Skift-lederne er enige om at det engasjementet ansatte har vist gjennom koronakrisen ligner 
det engasjementet som mange av de ansatte viser når de tar del i den grønne omstillingen. 
Koronakrisen og klimakrisen har mange likheter, dermed kan løsningene også ha det. Denne 
dynamikken ønsker lederne å ta med seg inn i sine grønne omstillinger.  
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 «Jeg tror mange ansatte opplever ledelsen som nærere dem enn før. Toppledelsen viser seg oftere, i 

T-skjorte, sammen med barna på et hjemmekontor. Det bygger ned hierarki i en organisasjon».  
–Steffen Sivertsen, Agder Energi  

«Under krisen har befolkningen vært villig til å akseptere stor inngripen i dagliglivet og 
enkeltmenneskets frihet. Dette har vi akseptert fordi problemforståelsen har vært god. Denne 

dynamikken kan man ta med seg inn i klimakampen. Dersom forståelsen for klimakrisen øker, vil vi 
også i større grad akseptere de  

endringene vi skal igjennom».  
 

-Petter-Børre Furberg, Telenor 
 
 

… men digitalt må også være sosialt     
Flere av bedriftene har i løpet av våren gjennomført spørreundersøkelser blant sine ansatte. 
Disse viser at ansatte i stor grad setter pris på den økte fleksibiliteten som hjemmekontor kan 
gi, men at man savner de sosiale møteplassene.  
Den nye normalen innebærer mindre tid brukt på kontoret. Det har satt i gang ideprosesser 
om hvordan man bruker bygninger, og særlig kontorbygg. Det er store miljøgevinster å hente 
på å tilpasse energieffektivitet til faktisk bruk. Når mange bygg blir stående tomme, kan man 
tenke nytt ift at andre grupper kan ta i bruk bygget.  
Det er vanskelig å se for seg å gå tilbake til den gamle måten å jobbe på. Neste steg er å ta 
med seg stadig ny læring inn i utformingen av fremtidens arbeidshverdag. Det er for 
eksempel ikke alle prosesser som fungerer like godt på Teams. Tydelige oppgaver er lettere 
å løse på skjerm enn kreative og strategiske prosesser. Det gjenstår mye arbeid og dialog for 
å finne en mer permanent ny normal som ivaretar alle sider ved et godt arbeidsliv.  
 

«På hjemmekontor var jeg også hjemmeskolelærer for en sønn for 11 år. Jeg kunne kjøre en 
skoletime og så logge på et møte. Balansen mellom familie og karriere ble kanskje lettere, 

 
 og det er ikke uvesentlig». –Daniel K. Siraj, Obos   

 
 

«Det er en svært interessant effekt at det at vi ble helt digitale har knyttet oss sammen på nye 
måter».  

-Grete Bergli, Multiconsult 
 

 
«Vi må ikke komme dit at vi blir sittende i isolasjon hjemme, med våre gode tekniske hjelpemiddel, 

men forvitre som mennesker. Hvis vi klarer dette, både det teknologiske og det menneskelige, tror jeg 
vi kan bli verdensledende på fornybar og digitalisering, samtidig».  

 
–Christian Rynning-Tønnessen, Statkraft.  

 
 
Mindre reising, mer mobilitet 
Både reising til og fra jobb, men også jobbreiser har selvsagt gått ned under krisen. Økt bruk 
av hjemmekontor, og økt digitalisering, vil trolig føre til varig endring i både reisevaner og 
reisepolicyer hos bedriftene. Likevel skal vi flytte på oss, varer skal fram, effektivt og 
miljøvennlig. Koronakrisen har påvirket grunnleggende strukturer både i person- og 
nyttetransport, som er nyttig å forstå bedre for å kunne utvikle og strukturere grønnere 
mobilitet og transport.  
Bedrifter som tidligere har slitt med å få ned eget utslipp knyttet til reising, har fått nye tanker 
om hvordan bedrifters ulike lokasjoner kan organiseres i fremtiden; man kan bo og jobbe 
ulike steder, og presset på transport i byene kan bli mindre.  
I løpet av krisen har flere av bedriftene merket at vareflyten har blitt mer lokal, noe som 
muliggjør bruk av el-kjøretøy over kortere distanser, og har ført til mindre tungtransport og 
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mindre utslipp. I persontrafikken har bedrifter mistet inntekter, samtidig som tilbudet har 
måttet bestå. Det har økt endringstakten for å kunne tilby nye mobilitetsløsninger. Økt bruk 
av mobilitetsdata og samarbeid på tvers av sektorer er avgjørende for å skape den grønne 
framtidige mobiliteten.  
 

 «Håper å få aksept fra kundene våre på at geografi betyr  
mindre, fordi vi får til samhandling likevel. Vi trenger ikke fly inn  

eksperter, fordi kunnskap er fordelt i hele landet».  
 

–Grethe Bergly, Multiconsult 
  
 

«Transportsektoren har store muligheter for å bli mer bærekraftig,  
korona gir oss sjansen til å se på dette med ny energi!». 

 
 - Bernt Reitan Jenssen, Ruter 

 
  

«Vi kommer til å reise mye mindre. Jeg har alltid vært på farta,  
nå er jeg blitt en stuegris. Jeg vil ikke gå tilbake til all reisingen». 

 
 –Kristin Skogen Lund, Schibsted 

 
   

Innovasjon har akselerert 
For flere har koronakrisen vært som en akselerator og katalysator for innovasjon, og da 
særlig innen digital utvikling. Innovasjonen har også bestått i å la ansatte ta over hverandres 
oppgaver, og slik har man fått økt samhandling på tvers av nye områder. Den hurtige 
endringen til en altomfattende og digitalisert måten å jobbe på har vært en innovasjon i seg 
selv.  
Kundenes endrede vaner har særlig gitt seg utslag i endret netthandel og distribusjon, 
endringer som bedriftene har klart å respondere raskt på. Folk har handlet mer digitalt, mer 
brukt, og mer lokalt. Dette muliggjør mer elektrisk distribusjon. Framover blir det viktig å 
identifisere og utnytte nye distribusjonsnettverk, og utnytte denne trenden på en klimavennlig 
måte.  
 

 «Vår forretningsmodell har gått fra å lokke passasjerer på bussen, til å overtale de til å gå av. 
Samtidig som inntektene faller krever brukerne som skal ta bussen full produksjon».  

 
-Bernt Reitan Jenssen, Ruter 

 
 

«Sammen med Coop har vi på rekordtid utviklet en landsdekkende ny tjeneste for hjemlevering av 
matvarer. Det viser at det går når vi bare bestemmer oss og prioriterer» 

  
- Tone Wille, Posten 

 
 
Nye, grønne, internasjonale muligheter  
Det er store muligheter i økt bruk av data, sensorikk, AI, maskinlæring og 5G, særlig knyttet 
til de gode offentlige data i Norge på karttjenester, mobilitet og helse. For å høste både 
økonomiske- og klimaeffekter av slik økt innovasjon, ønskes en egen norsk strategi på bruk 
av data.  
For å skape, og gripe, nye grønne muligheter er det er viktig å ta et internasjonalt 
teknologieierskap, samtidig som man bygger opp den nasjonale infrastrukturen og den 
nasjonale nødvendige industrialiseringen. Det pekes på at selv om Norge la til rette for en 
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fantastisk elbil-infrastruktur, fikk Norge aldri det store eierskapet til elbil-teknologien. Nå har 
vi den muligheten til å ikke gå i den fellen på maritim sektor og offshore. Der har vi 
teknologikompetanse.  
 
Disse mulighetene trekkes frem som fremtidige realiteter av tre hovedårsaker; Norge har et 
unikt utgangspunkt ved å være langt framme digitalt; få land har så mye kvalitetsdata som 
brukt riktig kan sikre nye posisjoner; og få land har så korte avstander mellom 
samfunnsaktører som får til gode samarbeid. Disse aspektene setter internasjonale 
investorer pris på.  
 

«Det er problematisk med for stor maktkonsentrasjon og selskaper som ikke bidrar tilbake til 
samfunnet der data skapes. Vi må skjønne hva vi er med på. Noen må ta et større ansvar for at vi har 

strategier, gjerne nasjonale strategier, for hvordan vi forholder oss til dette og hvordan verne våre 
egne data». 

 
-Kristin Skogen Lund, Schibsted 

  
 

«Vi må bruke digitalisering som et effektiviseringsverktøy for å drive verden framover i en grønn 
retning. Det å bruke denne teknologien er en like stor barriere som å bygge nok infrastruktur. Norge 

har en mulighet til å bli best i verden på begge deler; både infrastruktur og menneskelig bruk av 
digitale prosesser».  

 
–Christian Rynning-Tønnessen, Statkraft 

 
 

«Ingen andre land finner så gode samarbeidsmodeller som vi i Norge» - Sigve Brekke, Telenor  
«Det er tydelig at vi i Norge har en fordel ved at vi adapterer teknologiske løsninger raskere enn 

andre, både i forhold til kvaliteten vi har på nett og infrastruktur, men det at vi som individ er ganske 
digitaliserte. Det er spennende å tenke på hvordan vi bruker dette framover».  

 
-Harald Nikolaisen, Statsbygg 

 
 

«Det er lett å selge Norge internasjonalt. Vi har et godt renommé som miljønasjon og kapitalforvalter 
på grunn av oljefondet. Alle dører er åpne for oss. Her kunne vi gjort mer internasjonalt, vi har 

vannkraft, digital modenhet, et velutvikla grid, en kompetent befolkning, og la oss ikke glemme kysten 
og regionene, den maritime kompetansen. Alt dette er konkurransefortrinn internasjonalt.  

 
–Siri Kalvig, Nysnø Kapitalforvaltning  

 
 
 
 

Veien videre  
Teknologiutvikling og digitalisering har bundet oss sammen i denne krisen, og det har 
muliggjort at bedrifter har kunnet opprettholde aktivitet. Norges digitale grunnmur har bestått 
både av et robust nett, og ansatte som i rekordfart har økt sin digitale kompetanse og 
erfaring. Å fortsette digital læring og innovasjon, samt nytte felles lærdommer til økt grønn 
verdiskapning og reduserte utslipp, er essensielt for veien videre.  
Norsk næringsliv har i denne uvanlige tiden vist stor omstillingsevne. Vi må bruke denne 
omstillingsevnen når vi nå gyver løs på klimakrisen. Ansattes engasjement og positive bidrag 
kan omsettes i engasjement for nye klimaløsninger og økt grønn omstilling ved hjelp av godt 
lederskap.  
Det er de globale makrotrendene som er de største utfordringene for norsk næringsliv pt i 
denne krisen. Skift-medlemmer har allerede tilpasset seg en ny situasjon, og klarer å 
opprettholde aktivitetsnivået. Det står tydelig for oss nå at landets digitale modenhet og gode 
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samarbeidskultur kan gi oss nye konkurransefortrinn internasjonalt.    
 
Den perfekte stormen av innovasjoner innebærer at mulighetene for å løse oppgaver innen 
blant annet velferd, klima og ny verdiskaping er større enn noensinne. Dataøkonomien må 
utnyttes til å skape nytt næringsliv etter krisen, og Norge har et godt utgangspunkt for å 
posisjonere seg i den globale konkurransen. Myndighetene har en avgjørende rolle i å styrke 
næringsutvikling, kompetanse og regelforenkling innenfor dataøkonomien. 
Koronakrise til tross, det samlede reduserte karbonutslippet i denne perioden har ikke utgjort 
mer enn 4-7 prosent. Derfor må Skift-nettverket fortsette å snakke om grønn omstilling og 
mulighetene teknologi og digitalisering spiller. Da blir det viktig å utfordre både hverandre, 
men også myndighetene.  
 
 

Forslag til Skift-nettverkets bidrag:  
• Utvidelse av arbeidsgruppen «Grønn Digitalisering» 

o Nedsettelse av en arbeidsgruppe på lik linje med de andre Skift-gruppene  

o Utvide og tydeliggjøre scope og neste fase for skiftene i «Grønn 

Digitalisering»  

 

• Økt dialog med myndigheter om: 

o  Å videreutvikle arbeidet med AI-strategien og øvrige strategier relatert til 

datautvikling og-bruk 

o At smartere og bredere bruk av data skaper nye muligheter for å digitalisere 

mange offentlige tjenester 

o Økt volum av ingeniører, både bredde- og spisskompetanse  

o Målrettet forskning og innovasjon i sektorer der Norge er sterke 

o Økt satsning på cybersikkerhet  

o Den nye arbeidshverdagen  

• Etablere et eget HR-nettverk i Skift  

o Telenor Norges HR-direktør Anne Flagstad har sagt ja til å lede dette 

o Egen designsprint er allerede planlagt i oktober  

o Mål: Å produsere en handlingsplan for bærekraft på arbeidsplassen  

o Felles diskusjoner om nye policyer innen reise, hjemmekontor, etc 

o Felles diskusjoner om fremtidig bruk av kontorbygg  

 
 


