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Vi skal snakke om
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● Den skjeve kjønnsfordelingen i mediebransjens viktigste driver, tech

● Hvorfor dette er elendig for bunnlinjen

● Hvordan dere kan jobbe målrettet med å rekruttere og løfte kvinner til 
aktuelle stillinger 



Teknologi er praktisk utførelse, anvendelse av og 
kunnskapen om redskaper, maskiner, teknikker, systemer 
eller metoder i håndverk eller industri i den hensikt å løse et 
problem eller utføre en særskilt funksjon.  
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Hva mener vi med tech?
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Men så…. 



Quiz time! Tech-reality check 
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● Ta frem mobilen og gå inn på kahoot.it i din 
nettbrowser

● Enter PIN kode på tlf (den du ser på skjermen)
● Registrer navnet ditt
● Følg med på spørsmålene på skjermen
● Du har 20 sekunder til å velge et svaralternativ ved 

å trykke på riktig farge på telefonen din
● Det er tre spørsmål totalt
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Content is king- but technology is our dictator

● De siste 10 årene: 
Mediehusene i en reaksjonær 
loop som følge av teknologiske 
fremskritt og brukernes 
endrede forventninger til oss.

● Essensielt at vi innehar evnene 
til å forme fremtidens 
mediehus.
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Hvor tech savvy må du være som medieaktør?
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En teknologisk revolusjon er på trappene



KJØNNSFORDELINGEN ER KRITISK
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Norge Internasjonalt

23% av ansatte i IT-bransjen er kvinner Én av syv ingeniører i USA er kvinner 

25% av kvinner i IT-bransjen er ledere Kun 11% av ledere i Silicon Valley er 
kvinner 

12 000 flere teknologi-arbeidere innen ti år 1 million flere teknologi-arbeidere innen 
2020 i USA

20% av teknologi-studenter 
er kvinner

Færre enn 20% av jenter i OECD land 
ønsker en realfags-karriere
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Kvinner satte tech på dagsorden 
Ada Lovelace: Verdens første programmerer

Grace Hopper “Amazing Grace”: 
bygget verdens første data
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1981

2011

Leker var ikke lenger kjønnsnøytrale.
Men så…. 
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“Man må være veldig teknisk” 

“Vanskelig å forstå hva jobben går ut på når man velger utdanning”

“Jobben virker ikke så spennende”

“Feiloppfatninger av miljøet – stereotyper på datanerder”

“Stillingsannonsene appellerer ikke til kvinner, og jeg er ikke kvalifisert/kan nok”

“Få forbilder å speile seg i”

Frykt og fordommer mot tech hos kvinner 



- Monokultur er dårlig for businessen. 
Mangfold skaper mer innovasjon, 
sikrer sterkere løsninger, bedre 
resultater og bredere erfaring. 
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Mangfold gir bedre produkter

Frode Eilertsen, konserndirektør Digital og 
produktdirektør i Schibsted Media Group.
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forskningen er entydig og viser at:

■ Mangfold driver innovasjon

■ Skaper bedre produkter/tjenester

■ Tilgang på ny og annerledes erfaring

■ Bedre arbeidsmiljø og økt produktivitet

Fordi...



Dette er en business case - 
ikke en kvinnesak!
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■ Bunnlinjen til de 1000 største amerikanske selskapene over 12 år 

■ Kvinnelige toppledere hadde en avkastning på 348%, sammenlignet med 122% for 
resten av selskapene på S&P 500 indeksen. 
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Flere kvinner gir bedre avkastning



■ Credit Suisse Gender 3000: 28 000 ledere 
hos 3000 selskaper i 40 land. 

■ Selskaper med flere kvinnelige 
styremedlemmer utkonkurrerer andre 
selskap med 53%

■ Selskaper med mer enn 50% kvinner i 
nøkkelposisjoner har 28,7% bedre 
avkastning enn andre selskaper
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Kvinner er den beste investeringen



■ Kvinner står for over 70% av 
beslutningene i forbrukerøkonomien

■ Er allikevel de minst fornøyde 
kundene

■ Utgjør 50% av alle våre lesere, 
konsumenter, brukere - essensielt 
at vi forstår hva de også vil ha!
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Kvinner har et unikt produktperspektiv

http://www.dagbladet.no/2015/03/05/kultur/meninger/sheconomy/debatt/kronikk/38050993/
http://www.dagbladet.no/2015/03/05/kultur/meninger/sheconomy/debatt/kronikk/38050993/


Hva gjør et team smartere? 
Flere kvinner. 
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The Female Factor

Studier beviser at et teams “kollektive” 
intelligens øker med antall kvinner. 

https://hbr.org/2011/06/defend-your-research-what-makes-a-team-smarter-more-women/ar/1
https://hbr.org/2011/06/defend-your-research-what-makes-a-team-smarter-more-women/ar/1
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■ Kun 16% av de største kvinnelige 
entreprenørene i USA har 
teknologisk utdannelse

■ Intern trening i Schibsted 

■ Mer kostbart å ansette nye 
enn å utnytte eksisterende 
talent

  Er teknisk utdannelse et must? 
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«You can be good at technology and like 
fashion and art. You can be good at 
technology and be a jock. You can be 
good at technology and be a mom. You 
can do it your way, on your terms.»

- Marissa Mayer CEO Yahoo

Dataingenigør fra Standford.
Ansatt nr. 20 i Google.
Tok over Yahoo i 2012. 

Kulturbygging må starte på toppen



■ Tech-kurs for ansatte - gjør kunnskapen til kultur
■ Justere stillingsutlysninger: fokus på teamarbeid, social good, flexibel jobb 

tid.
■ Mentorordninger - innføre strukturerte mentorordninger for kvinner og 

menn på tvers av Schibsted konsernet.
■ Rekruttere på NTNU og andre tech-skoler - finne jenter som er opptatt av 

teknologi. 
■ Kulturendring: redusere kjønnsstereotyper og “The Nudge”
■ Offentliggjøre kvinneandel i Schibsted: offentlig vise at dette er en fanesak! 
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Dette kan dere gjøre! 



■ Norge (og verden) trenger flere kvinner i tech
■ Alle bransjer er påvirket
■ Kvinner er godt for produktkvaliteten
■ The female factor
■ Kvinner er god business 
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KEY TAKEAWAYS



LYKKE TIL!
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isabelleringnes@gmail.com 
Louise.fuchs@schibsted.no
camilla.bjorn@vg.no

@isabelleringnes 
@louisedigital  
@camillabjorn

Takk for oss!

Tenk-norge.com
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