
Digitalisering i mediebransjen



Hvor i Norge kan du få 

levert en fersk avis hver 

morgen?

= OVERALT



1999 - 2001

- Søkemotor 
- Byguide

Uten kunder - ingen business

2001



2001-2003 Mobilt internett for avisbud - Forskningsprosjekt
Kommersielle miljøer vs Forskning 

?

SYBASE/SAP Spider fra 
Sintef 

Brukerstyrt



2001 - 2019

Transformasjon av 

avisdistribusjon





Forskning og kommersialisering

• Flatskjermer 80 tallet
• Trådløse enheter  80 tallet
• Mobiltelefon

• 1846 Anestesi 
• 1867 Desinfisering



Possibility





SVOSJ er en 

alliansebygger i norsk 

netthandel som spiller 

på lag med 

nettbutikkene 

● Økt trafikk! → Store investeringer, vi skal ha 

500 000 medlemmer på 5 år

● Økt konvertering! → Kunden har investert i et 

abonnement. Det forenkler valget

● Økt lojalitet! → Vi vet fra andre land at 

kundene handler mer i nettverket enn 

utenfor

Vi kan stå sterkere 

sammen!





Ubegrenset fri levering

Hjem til deg, også i helgene

Eksklusive fordeler



- Deploy (sette ut sykler som er 
ferdig ladet)

- Collect (hente inn sykler som 
trenger lading/reparasjon)

- Search (sykler på avveie)



Nytt selskap hver 3.mnd 



Sløser vi med de beste folka?

20% <10%
<5%



– Norge må bli flinkere til å få de radikalt nytenkende 

individene opp og frem

IAB - Forskningsrådets internasjonale fagråd har kommet med en rapport der man 
oppfordrer til å tenke mer utradisjonelt i forskning og innovasjon.

De radikalt nytenkende individene opp og fram viktigere enn

Forskningsrådet må gi rom for å eksperimentere, prøve og feile og justere kursen 
underveis.

Sponse mer mennesker bak de gode ideene i stedet for prosjektene.

Vi er for lite disruptive i måten vi jobber med forskning og innovasjon på. 
“Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen.”

Dagens Næringsliv 7.oktober 2019



Oppsummering

- Forskningsrådet premierer gode søknader men forskerne forsvinner over på 
andre prosjekter når prosjektet er avsluttet

- Du er avhengig av at noen som sitter tett på innovasjonen klarer å selge ideen 
og blir målt på effekten

- Forskeren må også måles på suksess av resultatet 

- Næringslivet må bli mye flinkere til å bruke forskningskompetanse



tone.loyland@di.no


