
 
SAMARBEID 

“Cooperation is the new name of the game” 
 

 
 

PROGRAMMET 
 
Torsdag 23. oktober 
 
08:00  Buss fra Oslo for kurs deltakere 
 
09.30   Buss fra Oslo 
   Påmelding buss klikk her 
 
 
10:30 – 12:00 Kurs/ Workshop 

Penetrace, TNS Gallup og Aegis arrangerer parallelle 
kurs i forkant av fagprogrammet som er gratis for alle 
deltakere. Påmelding klikk her 

 
11:30-12:30 Lunsj og registrering 
 
 
12:45-13:00 Åpning av Mediekonferansen 2014 

v/ Maria Aas-Eng, styreleder og Adm. Dir i PHD 
Adina Broady Aasebø, leder for konferansen og Head 
of Aller Media Insight and Aller Future Lab 
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http://www.mediaforum.no/BussskjemaMediekonferansen2014
http://www.mediaforum.no/workshopMediekonferansen2014


 
13:00 – 17:30 Faglig Dag 1 
 
 
Bolk 1: “Co-operate or die” 

1. Matt Brittin, Europa sjef Google 
2. Anna Kirah, Chief Experience Officer i Making Waves 
3. Øystein Hagen, Head of innovation at Scandinavian Design 

Group 
 
 
Bolk 2: “Structure” 

4. Stefan Hyttfors, profesjonell foredragsholder 
5. Olav Raaen, Cloud Sales Manager at Microsoft 
6. TS Kelly, VP Advanced Media Strategy i Specific Media 
7. Alexander Woxen, Co-founder og partner i StartupLab og  

Founders Fund 
 
 
17:30 – 18:00  After conference party i HOT SPOT 
 
 

20:00 – 02:00 «Dine around and  Party» 
m/videodisko, DJ 
Antrekk; “80-talls stil”, mye farger, pasteller, hvit dress, 
Hawaiiskjorte- utkledning er frivillig! 
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Fredag 24. oktober 
 
09:30 – 17:45 Faglig Dag 2 
 
Bolk 3: «Collaborative Consumption» 
 

8. Nicholas Lowell, forfatter, konsulent og gamer 
9. Ole Jørgen Torvmark, Daglig leder i Digitalradio Norge 
10. Even Tangen Heggernes, Country Manager of Airbnb in the 

Nordics and Netherlands 
11. Stina Honkamaa Bergfors, VD for United Screens  

 
 
 
Bolk 4: «People» 

12. Katarina Gospic, hjerneforsker, foredragsholder og forfatter 
13. Sverre Christensen, førsteamanuensis og foreleser på  

Handelshøyskolen BI 
14. Johannes Fjose Berg, PR Rådgiver i Trigger 
15. Rijan Vogelar, CEO at Superpromotors 
16. Tone Helene Angsund, Kreativt direktør i Starcom Norge 
17. David Shing - AOLs digital profet 

 
19:00 – 20:00 Vordrink - fotoshot m/ Se&Hør  
 
20:00 – 23:00 «Jubileumsball» 
   Antrekk; smoking/mørk dress, lang kjole/ballkjole 
 

Utdeling av Hedersprisen og Mediaforums Mediepriser 
 

23:00 – 03:00 «After Dinner party» m/ storband og DJ 
 
 
 
 
Lørdag 25. oktober 
 
07:00 – 11:30 Frokost og utsjekk 
 
12:00  Bussavgang til Oslo 
 
 
 
 
 
 
Påmelding; http://www.mediaforum.no/mediekonferansen2014 
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Pris pr. pers. 

Enkeltrom kr. 10.900,- 
Dobbeltrom kr. 9.900,- 
Trippelrom kr. 8.900,- 
Tillegg kr. 1000,- for ikke-medlemmer 
 
Beløpet inkluderer: 

* 2 dager med faglig input og glitrende foredragsholdere 
* Kurs i forkant av konferansen torsdag 
* 2 overnattinger på Strømstad Spa 
* Alle måltider, middager og drikke på fredag 
* Egen luksusbuss T/R Oslo-Strømstad 

Du opplever i tillegg: 
 
* Mediaforums Mediepris (mediestrategi, mediekreativitet og mediekanal) 
* Hedersprisen 
* Jubileumsball fredag 
* Temafest torsdag, Miami Vice party 
* Underholdning, DJ, lounge bar, utendørs bar 
* Mingle med gode kollegaer i bransjen 

 
 
 

 
Tore Sagen er årets konferansier 

Tore er skuespiller, komiker og en mediepersonlighet som er best kjent 
fra Radioresepsjonen på P3.  

Han skal lede oss gjennom 2 dager med faglig program! 
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Hovedkomiteen består av: 

Adina Broady Aasebø, Aller Media, Leder for Mediekonferansen 
Pia Frederikke Elvebredd, Venture Factory, Sponsoransvarlig 
Trine Andresen Vik, Mediaforum, Daglig leder 
Cecilie Sørum Eriksrud, MTG TV, Kommunikasjonsansvarlig 
Rachel Øverås, Supertanker, Faglig leder 

 

Fagkomiteen består av: 
Sten Bråten, MediaCom Norge 
Marko Milekvist, DNB 
Erik Solberg, Carat Norge 
Anita Nørsett Dahl; Supertanker 
Kristin Undheim, Markedshøyskole 

 
 

Sponsorer/samarbeidspartner for Mediekonferansen 2014 
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WORKSHOP 

(gratis forkurs før konferanse programmet starter) 

Torsdag 23. oktober  
kl. 10.00-11.30 (alle 3 kursene går parallelt) 

 

Påmelding klikk her 

 

Workshop 1 –Penetrace v/ Henning Tunsli 
FREMTIDENS MEDIESELGER 
Velkommen til workshop om fremtidens medieselger i regi av Penetrace.  
Vi har alle et bilde av hvordan en medieselger jobber i dag. Sannsynligvis 
har vi også et bilde av den beste medieselgeren i dag og i fremtiden. Vi 
møtes for å diskutere fremtidens medieselger og hvordan han/hun arbei-
der med innsikt for å bygge et tillitsfullt og resultatrikt samarbeid med 
kundene sine. Penetrace vil også presentere hvordan de arbeider med 
mediehus og medieselgere i dag.  
Hvem bør delta? 
Alle som jobber med markedsføring og salg av medieprodukter. Alle som 
arbeider hos annonsører med kjøp av medier. 
Hva får jeg ut av dette? 
Et bilde av beste praksis i hvordan innsikt kan brukes aktivt for å sikre at 
kunden kjøper riktig medieplass, samt et bilde av hvilke muligheter som 
finnes i Penetrace for å sikre at beste praksis blir innført. 
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Workhop 2 – TNS Gallup v/ Ingvar Sandvik 
SAMARBEID MELLOM FAGPRESSEN OG TNS GALLUP HAR ALLEREDE 
SKAPT INTERNASJONAL OPPMERKSOMHET OG ANERKJENNELSE 
 
Fagpressens utfordring til TNS Gallup var å utvikle et system som skal 
fremskaffe lesertall for alle fagpressens medlemmer til en meget lav pris. 
Fagpressen består av alt fra store fagblader med over en halv million i 
opplag til mindre nisjeblader med bare noen hundre trykte eksemplarer. 
Med en slik variasjon i opplagstall ville dette bli en krevende oppgave. 
 
Det finnes en rekke forklaringer på at antall lesere per eksemplar av tryk-
te medier varierer. En av utfordringene var å finne og utrede disse forkla-
ringsmønstrene for fagbladene: hvilke variabler har betydning, hvordan 
virker de sammen og ikke minst, hvilke av disse variablene har vi hånd-
faste data på?  
 
Etter møter og samtaler mellom oppdragsgiver og institutt, samt faglige 
interne diskusjoner i Gallup og med internasjonale partnere, ble tilgjenge-
lig og relevant data kartlagt. 
  
Løsningen er en modell som estimerer lesertall for hvert enkelt fagblad 
uten behov for nye undersøkelser. I tillegg er det gjennomført standardi-
serte mindre leserkretsundersøkelser for å fremskaffe strukturtall blant 
leserne. 
 
TNS Gallup presenterer hvordan dette ble gjort, hvordan modellen ser ut 
og hva resultatet ble. Det nye konseptet har allerede blitt presentert in-
ternasjonalt og ble svært godt mottatt. Konseptet viser også vei for andre 
prosjekter med tilsvarende metodiske utfordringer hvor tendensen er fær-
re og mindre undersøkelser, og mer dataintegrasjon og modellering. 
 

Workshop 3 –Dentsu Aegis Network Norway   
v/ Nils Ola Bark og Erik Solberg 
«DET DIGITALE AKADEMIET» 
Trives best der strategi møter markedskommunikasjon og innovasjon 
 
Vi star midt oppe i den digitale tidsalderen, og forståelse for de digitale 
mekanikkene er nødvendig for både forretningsutvikling og overlevelse. 
Nils Ola Bark fra Isobar og Erik Solberg fra Carat gir deg en halvannen ti-
mes smaksprøve fra Dentsu Aegis sitt Det Digitale Akademiet der du vil se 
noen spennende kundecaser, få et innblikk i hvordan teknologi påvirker 
din evne til å møte målgruppen din og ikke minst inspirere deg til å lære 
mer om det digitale mulighetsrommet som eksisterer. Over 200 markeds-
sjefer, spesialister, produktsjefer, selgere og bransjefolk har vært gjen-
nom det digitale akademi. Nå kan du få en teaser.  
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Presentasjon av foredragsholdere 
 
Torsdag 23. oktober 
 
Bolk 1: Co-operate or die 
«Samarbeid som en nødvendighet, ikke et valg, for å skape  
innovasjon og resultater» Det er et økt fokus på å skape forretnings-
messig verdi gjennom samarbeid.  Vi får lytte til ledende bedrifters syn på  
samarbeid.  
 
 
 

1. Matt Brittin, Europa sjef Google 
 

 
 
Bio  
Matt Brittin startet i Google januar 2008. I 2009 ble han administrerende 
direktør I Google UK. I dag er han en av vise presidentene i Google. 
Han har blitt intervjuet i programmet In Business på BBC Radio 4, hvor 
han blant annet diskuterte selskapets strategi for å skape nye ideer og 
skape grobunn for idèskapning og prosjekter. 
 
Tittel: «If not now, when?» 
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2. Anna Kirah, Chief Experience Officer i Making Waves  
 

 
 
 
Bio  
Anna Kirah er utdannet innen design antropolog og psykologi. 
Hun er kvinnen som snudde opp ned på Microsoft når det gjaldt deres  
måte å drive produktutvikling. I dag er hun internasjonalt anerkjent for 
sitt arbeid knyttet til brukervennlighet innen design, innovasjon og organi-
satorisk endring, det vil si å sette kundens behov først. Hun har blant  
annet vært analytiker hos Boeing og sjefsdesignantropolog i Microsoft. I 
dag er Anna Kirah Chief Experience Officer i Making Waves, et av Norges 
mest suksessrike selskaper innen brukervennlighet. 
 
Tittel: «Hvorfor endring er så vanskelig og hvordan nøkkelen er å 
la nye ressurser/mennesker bidra»  
 
Anna Kirah skal i sitt foredrag bruke sin erfaring fra hele verden og fra 
høyt anerkjente selskaper til å belyse nettopp årets tema - cooperation is 
the new name of the game. Hun vil gi oss sitt syn på hvorfor endring i en 
organisasjon er vanskelig. Hun vil åpne øynene våres for at ny og anner-
ledes både ift ressurser og kompetanse er det som trengs for å få endring 
og skape resultater. 
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3. Øystein Hagen, Head of innovation at Scandinavian Design Group 
 

 
 
Bio  
Øystein har bygget en karriere rundt ledende hands-on innovasjon og 
vekstprosesser for ulike kunder, med en unik innsikt i hva som kreves for 
å lykkes. Han er en anerkjent autoritet i sitt felt, og har blant annet vun-
net prisen norske Management Consulting 2011, og blitt kåret til Norges 
hovedtaler i 2012. Han er en ivrig korsanger, har lidenskap i fht å gjøre 
ting bedre, sjarmerende dialekt, og som resten av sitt slag fra opp vest, 
er han godt vant til uværet. 
  
  
Tittel: "Samarbeid, suksess og nye penger" 
 
Hvordan kan prosess(design) i seg selv skaper andre resultater? Hvordan 
kan man planlegge for suksess? Hvordan kan man skape ny verdi – nye 
penger gjennom samarbeid.  
Et foredrag om hvordan å berede grunnen for større sluttresultat.  
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Bolk 2: Structure 
«Strukturer som et grunnlag for samarbeid»     
I denne bolken ser på strukturer og verktøy som fasiliteter og muliggjør 
samarbeid. Hvordan drive ikke bare kulturell, men fysisk og teknologisk 
endring som fører til en mer samarbeidende organisasjon 2.0? Vi skal her 
høre spennende foredrag om ulike forbruker, teknologiske og fysiske 
strukturer. 
 
 
 
4. Stefan Hyttfors, profesjonell foredragsholder 
 

 
 
Bio  
Stefan Hyttfors er en av Sveriges mest ettertraktede foredragsholdere når 
det gjelder fremtidsperspektiver og forretningsutvikling. 
I 2012 ble han kåret til Årets taler, Gjennombrott av Talarforums kunder. 
Han har bakgrunn som fotograf, journalist, pr- rådgiver og entreprenør. 
Han er mannen bak det digitale pr-selskapet Wendefalck, som har vunnet 
flere priser for kreativitet og kundetilfredshet. 
Han beskrivelse av utvikling basert på adferd istedet for teknologi, har fått 
mange til å se annerledes på verden. 
  
Tittel: «Hvordan skaper vi sammen» 
 
Stefan skal holde foredrag om sosial adferdsendring og vise til konkrete 
suksessrike eksempler. På en inspirerende måte blander ideer fra ulike 
disipliner og skaper masse energi.   
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5. Olav Raaen, Cloud Sales Manager at Microsoft 
 

 
 
 
Bio  
Olav startet karrieren med oppturen i com-bølgen og var med som rådgi-
ver på utviklingen av flere av de store nett-løsningene i Norge. Han flyttet 
senere over til Microsoft der han i nærmere 10år fokusert på markedsfø-
ring og rådgivning for Microsoft sine mange forhandlere. De siste årene 
har han vært ansvarlig for Microsoft sine nettskyprodukter og salg av dis-
se til alle små og mellomstore bedrifter. Han er en av Microsoft sine mest 
brukte foredragsholdere og har en ikke-teknisk tilnærming til hvordan IT 
endrer verden vi lever i. 
 
 
Tittel: «Samarbeid i en verden styrt av IT» 
 
Vi bruker alle sammen IT til å kommunisere og samhandle med andre. Vi 
poster på Facebook, vi twitrer våre spørsmål og vi sender epost til alle  
ansatte når vi egentlig bare skulle svart til en. Men hvordan bruker vi 
egentlig IT til å samarbeide bedre i strukturerte former? Er IT en hindring 
eller en fordel når man skal samarbeide i grupper, og hvordan kan en  
bedrift legge ting til rette for at man alle sammen skal samarbeide bedre? 
Microsoft forteller om erfaringene de har fått gjennom utvikling av  
programvare som støtter samarbeid i mange ti-år. 
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6. T.S Kelly, VP Advanced Media Strategy i Specific Media 
 

 
 
Bio  
T.S. Kelly, en 20-årig veteran fra media og markedsundersøkelser indu-
strien (både digital og tradisjonell), har hatt senior nivå stillinger i Clear 
Channel, Nielsen, Doner Reklame, Quantcast, og nylig, global leder for 
Research & Insight på Havas Digital før han grunnla en strategisk mar-
kedsføring konsulentselskap, Medie Strategist. 
 
T.S Kelly er fullt bevandret i alle aspekter av mediestrategi, planlegging 
og forskning, både online og offline. Ansett som en sterk leder og en dyk-
tig foredragsholder på relaterte media og markedsføring emner, TS har 
dukket opp på CNN, TechTV, CNET, BBC News, CBS Marketwatch, Huff-
post LIVE og sitert i den nasjonale pressen og bransje handler blant annet 
The New York Times, The Wall Street Journal, Advertising Age,  
adweek og mange andre. Han har også talt i store industri konferanser 
som Ad: Tech, NAB, CES, E3, Kagan Konferanser, Digital Hollywood, mITX 
og mange andre medier, og markedsfører relaterte konferanser og faglige 
fora. 
 
Tittel: «Verdien av å samarbeide – Hvordan få konkurrerende 
markedsaktører til å enes om felles standarder og verdisetting» 
  
Hvis alt forblir «proprietært» hjelper det ingen. Det skaper definitivt ikke 
en bedre brukeropplevelse for forbrukerne. Eksklusivitet skaper ofte  
fragmentering, når det virkelig målet bør være å identifisere nye måter for 
integrasjon, utvidelser og forbindelser i den totale mediemiksen. Hvordan 
kan vi mer effektivt lage disse koblingene, slik at vi kan ta en mer  
helhetlig tilnærming til å nå de som lytter til våre historier?  
Vi bør fortsette å finne måter å smi nye partnerskap for bedre å fortelle 
historier på tvers av alle parter. 
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7. Alexander Woxen, Co-founder og partner i StartupLab og  
Founders Fund 
 

 
 
Bio  
Alexander Woxen er i dag partner i StartupLab og Founders Fund. Han har 
bakgrunn som investor og gründer, og var med å starte Intergate og The 
Growth Factory. 
  
Intergate var et IT selskap etablert i 1996 av 4 studenter fra Universitetet 
I Oslo og ble kort tid senere solgt til Icon Medialab. The Growth Factory 
ble etablert i 2000, som en pan-Skandinavisk teknologi-inkubator og ble 
i 2004 del av Katalysator (Møller-familiens investeringsvirksomhet).  
Alexander arbeidet som Investeringsdirektør i Katalysator til 2010 - da 
han ga liv til StartupLab. Alexander har også vært svært viktig i  
utviklingen av Founders Fund hvor de har samlet tidligere suksessfulle 
teknologigründere som blant annet Jon von Tetzchner, Eilert Hanoa og 
Geir Førre.  
 
Tittel: «Samarbeidskultur som grunnkjerne i  
innovasjonsprosesser» 
 
StartupLab er stedet for ekstremt ambisiøse og talentfulle teknologigrün-
dere. Labben er basert på ideen om at gründere kan verdiutvikle sine 
virksomheter raskere dersom de tidlig blir eksponert for relevant  
nettverk, kompetanse og erfaringer. I StartupLab orkestreres kontaktfla-
tene mellom det nye og det etablerte næringsliv, suksessfulle gründere og 
kapital - både nasjonalt og internasjonalt. Dette bidrar til raskere tilgang 
til kunder, distributører, oppkjøpere, partnere og finansiering. StartupLab 
har i dag rundt 70 bedrifter som spenner seg fra Edtech til DNA–sporing i 
oljereservoarer. Alexander har nettopp flyttet tilbake fra Silicon Valley og 
vil dele sine tanker rundt innovasjonskulturen i Silicon Valley og Norge, 
samt dele filosofien bak StartupLab. 
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Fredag 24. oktober 
 
Bolk 3: «Collaborative Consumption» - samarbeid med og mellom 
forbrukerne  
I denne bolken ser vi blant annet på det nye samarbeidende forbruket. 
Folk og bedrifter beveger seg bort fra å eie ting til å leie. 
Vi bor i hverandres leiligheter, låner hverandres biler, åpner opp kontor-
landskap, jemmer om hverandres foretningsutfordringer og inviterer  
oftere og stadig mer organisert både forbrukere, kunder, venner, partnere 
og t.om konkurrenter opp til dans.   
 
8. Nicholas Lowell, forfatter, konsulent og gamer 
 

 
 
Bio  
Forfatter, konsulent og gamer Nicholas Lowell. I 15 år, har Nicholas vært 
involvert i overlappende områder av teknologi, media og økonomi. En  
tidligere bankmann som har blitt web-entreprenør. Hans arbeid beveger 
seg på skalaen fra rådgivning til store selskaper som Square Enix til  
rådgivning av innovative start-ups som Makielabs. Hans innsikt og råd er 
med på å hjelpe tusenvis av skapere å lykkes i en verden hvor prisene 
tenderer mot null, ved å gi bort sitt innhold gratis, mens man lar  
super-fans bruke masse penger på ting de virkelig verdsetter. 
Nicholas Lowell hjelper bedrifter til å tjene penger fra spillene. Klientene 
er Square Enix, IPC, Channel 4, 519 Games, Social Point og ulike 
investeringsfond. Han har skrevet tre bøker, deriblant «How to Publish a 
Game» og blogger om virksomheten av spill på www.gamesbrief.com 
 
Tittel: «Hvordan man skal smi relasjoner med dine største ambas-
sadører og sikre langsiktig suksess» 
 
Om teorien "The Curve". En ny måte å forstå business. The Curve viser 
hvordan man skal smi relasjoner med sine ambassadører og sikre langsik-
tig suksess. 
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9. Ole Jørgen Torvmark, Daglig leder i Digitalradio Norge 
 

 
 
Bio 
Ole Jørgen Torvmark er daglig leder av Digitalradio Norge. Selskapet, som 
er eid av NRK og P4, skal sikre en smidig overgang til digital radio for alle 
landets radiolyttere og for radiobransjen. Digitalradio Norge har to hoved-
oppgaver – informasjonsarbeid og operatørvirksomhet. Ole Jørgen  
Torvmark er også gründer i analyseselskapet Userfacts og konsulentselsk-
apet My Digi Days. Han har jobbet med radio og digitale medier siden 
1992. Kosulentvirksomheten inkluderer også oppdrag for telekom og  
musikkbransjen. Ole Jørgen Torvmark har arbeidet for bl.a. 1881,  
Netcom, IFPI, Aspiro (Wimp), Aller Edge Media, Nordic Web Radio og  
Radio1 Norge. 
 
Tittel: «Norsk radiobransje leder ann i en global digitalisering av 
radiomediet grunnet SAMARBEID» 
 
Norsk radiobransje leder an i en global digitalisering av radiomediet.  
Norge er første land i verden til å sette en konkret slukkedato for FM og 
samtidig landet i verden med størst vekst både i salg av digitale radio-
apparater og digital lytting. Hvordan har vi kommet dit? Det korteste  
svaret er: SAMARBEID. De største kringkasterne har på tross av en skarp 
konkurranse hatt et svært godt og konstruktivt samarbeid om digital  
distribusjon i årevis. De siste årene har dette blitt ytterligere forsterket og 
utvidet til å omfatte alle berørte bransjer og myndigheter. Samarbeidet 
omfatter også den enorme kommunikasjonsjobben som ligger i å formidle 
dette teknologiskiftet til en radioelskende norsk befolkning. Nå ser  
politikere og radiofolk fra hele verden til Norge for å lære hvordan selv 
mediebransjens siste analoge øy kan digitaliseres. 
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10. Even Tangen Heggernes, Country Manager of Airbnb in the  
Nordics and Netherlands 
 

 
 
Bio 
Even Heggernes begynte i Airbnb i 2011 som leder for forretningsutvikling 
i Norden og Nederland. Han var med på å lede Airbnb sin inntreden i de 
skandinaviske markedene, lansering av et kontor i København. Han  
bygget og ledet et team av dedikerte aktiverings agenter, som Nur-Tures 
fellesskapet av Airbnb verter over Skandinavia.  
 
I 2013 flyttet Heggernes til London for å lede Airbnb i Storbritannia og  
Irland, og var instrumental i å lede det lokale teamet av 15 ansatte. Han 
bidro på en vellykket måte å bygge ut et av Airbnb sine fremste markeder 
og samfunn i London. Denne sommeren har Heggernes flyttet nærmere 
sine norske røtter og sluttet seg til teamet i København - denne gangen 
som Country Manager for Norden og Nederland. 
 
Tittel: «Om den nye forbrukertrenden - samarbeid, deling i  
sentrum»            
 
Airbnb ble stiftet i august 2008 og er basert i San Francisco, California. 
Airbnb er en markedsplass for folk å leie ut, oppdage, og reserverer unike 
opphold over hele verden, på nettet eller over telefon. Vi vil her få de  
interessante innsikter som førte til utviklingen av Airbnb. Denne historien 
virkelig viser det beste av hvordan samarbeidsforbruket kan generere reell 
verdi. 
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11. Stina Honkamaa Bergfors, VD & gründer for United Screens  
 

 
 
Bio  
Stina Honkamaa Bergfors er VD for United Screens og en av firmaets fire 
grüdere. Hun var mellon 2008 og 2013 Sverigesjef for Google, der hun 
bland annet lanserte YouTube i Sverige 2008. Før det var hun, 
prosjektleder i mediebyråene OMD og Carat, og overtok som VD for 
mediebyrået Carat. Etter 5 år som sjef for Google Sverige forlot hun 
selskapet for å starte eget medieselskap United Screens. 
Stina Honkamaa Bergfors er styreleder i IKEA, Ingka Holding BV og Eniro. 
Hun er utnevnt som filosofie hedersdoktor ved Luleå Teknisk Universitet.  
  
Tittel:” Samarbeid - En forutsetning for å lykkes på YouTube 2014” 
 
Hvordan kan vi som selskap fungerer best med å finne vellykkede  
samarbeid i verdens største digitale plattform for levende bilder?  
Stina Honkamaa Bergfors, administrerende direktør og grunnlegger av 
United Screens forklarer hvordan du lykkes nå ut i mengden av innhold på 
YouTube. 
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Bolk 4: People 
«Menneskelige og kulturelle forutsetninger for samarbeid» 
Denne bolken skal handle om hvordan mennesker og grupper jobber 
bra/dårlig sammen. Vi skal ta et dypdykk i hva som skal til for at vi sam-
arbeider godt og hvordan vi rent psykologisk er skrudd sammen. 
 
  
12. Katarina Gospic, hjerneforsker, foredragsholder og forfatter 
  

 Foto: Martin Kjellberg 
 
Bio  
Katarina Gospic innehar en M.D, Ph.D og M.Sc.  
Hun er i dag grunnlegger og eier av Brainbow Labs - et selskap som 
bringer hjerne vitenskap inn i samfunnet. Hun har hatt en Ph.D. stilling 
ved Dep. Clinical Neuroscience, Karolinska Instituttet, og har skrevet to 
populærvitenskaplige bøker, "Välj rätt! En guide till bra beslut" og  
"Den sociala hjärnan". 
 
Tittel: «Den beslutningstagende hjernen» 
 
Vi er resultatet av våre beslutninger, til tross for dette har vi bedre kon-
troll på våre mobiltelefoner enn vår egen hjerne. I både næringsliv og pri-
vatlivet tar vi beslutninger uten å ha noen teoretisk grunnlag for de be-
slutningene vi tar. 
I dette foredraget kommer Katarina Gospic til å fortelle om hvordan  
menneskelig adferd kan genereres og kontrolleres. Hun kommer til å gi 
tips om hvilke verktøy du kan bruke for å styre deg selv og ditt selskap 
inn i et roligere farvann. 
Hvordan vi samarbeider med andre mennesker styres også av vår evne til 
å fatte beslutninger. Katarina går inn på hva du kan gjøre for å forbedre 
sosiale interaksjoner slik at samarbeidet faktisk lykkes. 
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13. Sverre Christensen, førsteamanuensis i nærligslivshistorie og  
foreleser på Handelshøyskolen BI 

 
 
Bio 
Sverre Christensen har skrevet mye om næringsutvikling og innovasjon, i 
nasjonale innovasjonssystemer så vel som multinasjonale selskaper. Han 
har særlig sett på telekommunikasjonsindustrien og det multinasjonale 
selskapet ABB. Videre er han ansett som en ekspert på spørsmål knyttet 
til ulike typer eierskap, og da særlig statlig eierskap. 
Han er også en høyt verdsatt foreleser i ulike kurs knyttet til næringsut-
vikling og innovasjon på Handelshøyskolen BI. 

 
Tittel: «Den nordiske modellen» 
 
Sverre vil ta det videre til et stort perspektiv, og se på hvordan markeds-
økonomien ikke bare er system for konkurranse, men også for utstrakt 
koordinasjon og interaksjon. Å ha nøkkelen til suksess for land, regioner 
og industrier er å klare å blande konkurranse og samarbeid, ikke minst for 
å fremme innovasjon. 

Den nordiske modellen, som viser til det økonomiske og sosiale modeller i 
de Nordiske land, har blitt ansett som en suksess de siste tiårene. En vik-
tig grunn er at den legger til rette for samarbeid og koordinering av ulike 
aktiviteter i selskaper, industrier og på nasjonalt nivå. Hånd i hånd med 
dette kooperative elementet, er det en hard økonomisk konkurranse, som 
er avgjørende for at selskapene lykkes internasjonalt. 
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14. Johannes Fjos Berg, PR Rådgiver i Trigger 
 

 
 
Bio  
Johannes jobber som PR-rådgiver i Trigger. Han har bakgrunn fra Norges 
største  
fagorganisasjon for ingeniører og teknologer, NITO og fra Kunnskapsde-
partementet. Han har dessuten vært leder for Ungdomsinformasjonen i 
Oslo og Studentenes Landsforbund, Norges største studentorganisa-
sjon. Av utdanning er Johannes lærer. Han har videre tatt  
statsvitenskap og PR- og kommunikasjonsledelse. Kommunikasjonsfaglig 
har Johannes  
jobbet med alt fra lobbyvirksomhet, sosiale medier og kampanjer, til 
kommunikasjonsstrategi og -planlegging. Medieinnsalg og medierelasjoner 
har vært sentralt i alle årene han har jobbet med PR. Johannes har i 
mange år vært en aktiv foredragsholder!  
 
Tittel: «Byråsamarbeid til besvær og glede» 
 
Konkurransesituasjonen er i endring. Bransjeglidningene forsterker seg og 
går stadig fortere. Hva betyr det for de tradisjonelle samarbeids-
konstellasjonene at PR-byråer leverer kreative konsepter, reklamebyråer 
leverer PR-ideer og mediebyråer leverer innholdsmarkedsføring? Betyr det 
slutten på samarbeid på tvers eller må vi rett og slett lære oss å samar-
beide med konkurrenter den ene dagen og møte dem i pitcher den neste? 
Preben Carlsen fra Trigger, er vant til å bryte med bransjenormer og leder 
et byrå som aldri har passet inn i de tradisjonelle byråkategoriene. Han vil 
dele sine perspektiver om hva som skal til for å skape de beste resultate-
ne for kunden i tradisjonelle og utradisjonelle byråkonstellasjoner. 
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15. Rijan Vogelar, CEO at Superpromotors 

 
 
Bio   
Rijn Vogelaar har spesialisert seg på sosialpsykologi og psykologisk forsk-
ningsmetode. Han har jobbet for Royal Navy, Royal Army og Forsvarsde-
partementet som psykolog og spesialist innen forskning. Rijn grunnla sitt 
eget forskningsselskap i 1999 og har vært administrerende direktør av 
Blauw Forskning siden 2000. Han har utgitt boken “The Superpromoter, 
on the power of entusiasm” og initiert Superpromoter  
Academy og Superpromoter Network. Hans mål er å starte en revolusjon 
av entusiasme. 
  
  
Tittel: «Om kraften og verdien som ligger i å identifisere entusias-
tene i bedriftene og prosessene» 
 
THE SUPERPROMOTERS er de menneskene som er entusiastiske i forhold 
til en merkevare eller organisasjon og de er en viktig resurs. “The super-
promoters» adferd kopieres av andre og ikke minst smitter. Derfor er det 
både lønnsomt og viktig og gi just disse verktøy for at agere. De er også 
fantastiske som deltagere i innovasjonsprosesser og samskapning. Det 
som dessverre skjer er at de fleste av dem ignoreres både i organisasjo-
ner og av merkevare 
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16. Tone Helene Angsund, Kreativt direktør i Starcom Norge 
 

 
 
Bio  
Tone er full av energi, og kjører på hver eneste dag for og heve kreativite-
ten i Starcom, og alle hun møter på veien. Hun hater store egoer, boxer 
og siloer! Elsker nysgjerrighet, samarbeid, og å lage gode jobber! Hun har 
vært med på å utvikle mediefaget i en mer kreativ retning. Tone er en av 
de som har vunnet flest priser i medieland, og har vært i mediebransjen i 
14 år. 
 
Tittel: «Samarbeid, Gull verdt! » 
 
En inspirerende casesession der vi ser på jobber som bygger på fire ulike 
samarbeidsformer. Byråsamarbeid, teamsamarbeid, mediesamarbeid og 
samarbeid med forbrukere. 
 
Alle casene har to ting til felles. Samarbeid, og de har minst vunnet gull i 
viktige konkurranser.  
Kort sagt: Samarbeid, gull verdt!   
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17. David Shing - AOLs digital profet 
 

 
 
Bio 
David Shing er AOLs digital profet. Han tilbringer mesteparten av sin tid 
på å se fremtiden ta form over det enorme online landskapet. Resten av 
tiden bruker han til å snakke med folk om hvor ting er på vei, og hvordan 
vi kan få mest mulig ut av det. Han identifiserer også nye muligheter for 
AOL og samarbeider med byråer og markedsavdelinger med å utvikle kre-
ative merkevare engasjement. 
Shing har brukt mesteparten av sitt voksne liv i den digitale verden. Han 
har jobbet både med store og små kreative selskaper. Han tjenestegjorde 
som AOL`s European Head of Media og markedsføring før han tok fatt på 
sin nåværende mission I New York City. 
 
Tittel: «Recalibrating Digital Conversations» 
 
Når det digitale landskapet endres må vi bevege oss fra å lage kampanjer 
til at ha samtaler med våra kunder. Vi må skapa en mer menneskelig 
kommunikasjon og da blir den nya valutaen engasjement.  Dette blir en 
dypt inspirerende presentasjon som opplyser og gir innsiktsfulle  
perspektiv på digitale trender og ser på hvordan disse vil påvirke adferd 
og den digitale reisen videre. 
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