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Bakgrund
Talentnettverket har sedan starten år 2008 haft drygt 300 deltagare från ledande
norska och svenska medlemsföretag i den Norsk-Svenska Handelskammaren
(NSHK) i Stockholm och Oslo.
Några av de kriterier som satts upp för deltagarna till programmet är:
- Personer i åldersgruppen 30-35 år.
- Unga ledare som ännu inte kommit så långt i karriären eller personer med
ledarpotential.
- Norsk-svenskt arbetsområde.
- Intresse för nätverks- och relationsbyggande.
Sedan 2008 så har sjutton olika företag tagit på sig värdskapsrollen. Det har gett
dem möjlighet att förmedla sina affärsstrategier från olika branscher, informera om
sin företagskultur och sina fokusområden samt skapat intern stolthet hos egna
talenter.
Svensk-norska samarbetsfonden (SNSF) gick in som samarbetspartner 2011, vilket
har gett tillgång till extra resurser, ett brett nätverk och bra kandidater med
kompletterande profiler.

Talenter och värdföretag 2018
Sammanlagt 21 kreativa och spännande talenter deltog på våra samlingar under
året. Talenterna representerade Nordic Choice Hotels, DNB, SEB, Nordea, Veidekke
Entreprenad, Swedbank, Handelsbanken, Føyen Advokatfirma, Statkraft Energi och
SAS. Som aktiv samarbetspartner hade SNSF också med fem talenter i programmet.
Detta år representerade de Voksenåsen, Innovasjon Norge (2) och
Utrikesdepartementen i Norge och Sverige (en vardera).
Värdföretagen under 2018 var Innovasjon Norge, Handelsbanken, Veidekke
Eiendom och SAS.

Program
Deltagarna samlas fyra gånger per år och förväntas närvara på samtliga.
Programmets innehåll bygger på ett urval av aktuella teman inom affärsutveckling,
strategi, finansiering, innovation, digitalisering, internationalisering, marknadsföring,
språk/kultur och kommunikation, där ledarskap och det svensk-norska perspektivet
alltid går som en röd tråd genom programinslag och grupparbeten.
Under 2015 introducerade styrgruppen en ny och värdeskapande del i programmet
för att stärka nätverksarbetet – grupparbetet ”Synergi över kölen”. Arbetet utfördes
under hela programmet och presenterades vid den sista samlingen. Juryn bestod
2018 av Kai Eide, ordförande i NSHK Oslo, Anders Wenström, representant för
Svensk-norska samarbetsfonden och Björn Rosengren, ordförande i NSHK
Stockholm.
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Samling 1 – SNSF och Innovasjon Norge på Voksenåsen

I april 2018 samlades gruppen på Voksenåsen i Oslo där Svensk-norska
samarbetsfonden (SNSF) lagt upp programmet första dagen. Målet var, som numera
varje år, att ge deltagarna en god start och en möjlighet att lära känna varandra.
Voksenåsen är ett kultur- och konferenshotell där SNSF använt ett format som ska
ge deltagarna en solid och historisk förankring som grund till programmet.
SNSF:s direktör Mats Wallenius hälsade välkommen tillsammans med Maria af
Klinteberg Herrestahl, direktör på Voksenåsen samt Elise Sendstad, ansvarig för
organisasjon- og lederutvikling, Innovasjon Norge. Berit Salheim, VD NSHK
Stockholm och programledare för Talentnettverket, presenterade programmet.
Eftermiddagen fortsatte med samtal mellan tidigare deltagare från
diplomatprogrammet i Sverige, August Borg, och från aspirantkursen i Norge, Anne
Karine Jahren, tillsammans med Sveriges ambassadör i Oslo, Axel Wernhoff. Som
avslutning på eftermiddagen gav Thomas Fürth, forskningsledare vid Kairos Future,
en exposé över morgondagens ledarskap, nya värderingar, ny teknik och
framtidstrender.
Dag 2 bjöd Innovasjon Norge på en lärorik dag på temat, ”Fra særstilling til omstilling
– hvordan bygge endringskompetanse?”. Elise Sendstad hälsade välkommen och
introducerade CEO i Innovasjon Norge, Anita Traaseth, som ledde en inspirerande
diskussion om ”Omstilling och ledelse”. Elise ledde sedan ett uppskattat
grupparbete,”Bli bedre kjent med egne og hverandres preferanser og potensial”.
Resten av dagen blev en intressant dialog med Unn Elin Halelid, Head of ITD,
Innovasjon Norge om ”Digitalisering som driver for endring”.

Samling 2 – Michaël Berglund AB och Handelsbanken

I juni tog Michaël Berglund AB i Stockholm emot talenterna första kvällen och några
gäster bjöds in för att få tillfälle att träffa deltagarna; Per Augustsson,
Departementsråd, UD, Tina Nordlander, specialrådgivare och Robert Nygårdhs,
Director Sweden, Innovasjon Norge samt värden Joakim Säll, partner Michaël
Berglund AB. Efter inledande presentationer bjöd kvällen på mingel och tid för
samtal vid efterföljande buffé.
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Programmet under dag 2 arrangerades i värdskap av Handelsbanken.
Kommunikasjonsdirektör Lars N. Sæthre, hälsade gruppen välkommen till ett
intressant program med temat, ”Å lede arbeid med posisjonering og
kundeopplevelser”, innefattande en inblick i ”posisjoneringens rasjonelle og
emosjonelle valg”; ”Merkevarebygging og posisjonering.
Andra inbjudna talare var Johan Parmler, shef EPSI Sverige, som berättade om ”en
analytisk tilnærming til hva som driver kundetilfredshet” och Stephan Erne, chief
digital officer (CDO) som gav exempel på ”Hvordan bruke teknologi og mennesker
sammen for bedre kundeopplevelser?”.
Dagens avslutades med grupparbetet, Synergi över kölen.

Samling 3 – Voksenåsen och Veidekke Eiendom i Oslo

Programmet till samling 3 ägde rum i Oslo den 26-27 september 2018. Den 26 bjöds
talenterna in till Voksenåsen för uppskattat mingel och middag. Kai Eide, ordförande i
NSHK Oslo och f d Norges ambassadör i Sverige, deltog med ett inspirerande tal till
middagen.
Dagen efter, den 27, tog Veidekke Eiendom emot med ett program organiserat av
Audun Blegen, Direktør for strategi og forretningsutvikling, med temat ”Ledelse och
endring”. Administrerende direkør, Øyvind Moen introducerade med en intressant
presentation, ”Strategy in action – å lede i forandring, et veddemål på fremtiden”.
Direktør for digitalisering, Mikkel Nilsen, fortsatte tala om ”Hvor smart er smarthus”,
som följdes av ett grupparbete. Andra talare var bl a Hege Dillner, Konserndirektør
for bærekraft, som talade om 2-gradersmålet.

Samling 4 – Norges ambassad och SAS i Stockholm

Under en trevlig kväll på Norges ambassad och Ambassadör Christian Syse, så
träffades deltagarna i Talentnettverket för att presentera årets grupparbete med
tema, ”Synergi över kölen”. Det blev ett svårt val för juryn – Björn Rosengren,
ordförande NSHK Stockholm, Anders Wenström, representant för Snsf och Kai Eide,
ordförande i NSHK Oslo – att utse ett
vinnande bidrag. Alla bidrag var intressanta idéer och förslag men vinnare blev en
portal, ”1630”.
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Ett speciellt pris med temat, ”Rätt ledare för en bättre värld”, delades också ut av
Michaël Berglund AB. Talenterna röstade själva fram den i gruppen som bidragit
mest för att utveckla samarbetsandan under året.
Den sista samlingen för året avslutades med ett program hos SAS i Frösundavik med
temat ”SAS framgångsrika förändringsresa”. Det blev en fantastiskt inspirerande dag
med fler intressanta presentationer. Caroline Bergström, head of revenue
management och styrelseledamot i NSHK Stockholm – samt f d talent – hälsade
välkommen och presenterade programmet. Dagen inleddes av CEO Rickard
Gustafson som höll en uppskattad föreläsning, ”SAS Successful story – Ledarskap i
en föränderlig industri”.
En mycket intressant presentation höll Peter Hyldig, Head of Flight Crew; ”Ledarskap
inom pilotyrket”. Några av de andra efterföljande programpunkterna hade temat
digital transformation och talare var Annelie Nässén, EVP Global Sales & Marketing
och Didrik Fjeldstad, Vice President Brand and Marketing.

Utvärdering
Resultatet av 2018 års evalueringar av de fyra programtillfällena blev ett genomsnitt
på 5,1 på en skala mellan 1 och 6, där 6 är det bästa värdet. Talenterna beskriver
bland annat programmet enligt följande:
-

Mycket intressanta föreläsningar och goda kontakter för framtiden.
Bra arena för att knyta kontakter med andra företag och organisationer.
Stimulerande och utvecklande mötesplats som ger inspiration och påfyllning.
Fått bättre insikt i betydelsen av samarbete mellan Sverige och Norge.
Lärorikt med bra föredrag och många spännande människor.
Önskemål om mer tid till nätverkande deltagarna emellan.
Gett mig inspiration att utveckla mitt ledarskap och bredda mitt nätverk.
Bra föreläsningar, inspirerande talare och engagerade deltagare.

Feedback från företagens kontaktpersoner
Under hösten 2018 har vi fått följande feedback från några av medlemsföretagen
som deltagit med talenter:
-

Samlingarnas program upplevs som bra både för arrangörer och deltagare.
Kontaktpersonerna sätter stort värde på dialog och möjligheten att kunna ge
feedback på programmet samt att bli uppdaterade genom utvärderingarna
efter varje samling.

Baserat på resultaten kommer vi fortsätta arbeta aktivt för att förbättra informationen i
programmet. Programansvarig kommer också under 2019 fortsätta att besöka
medlemmarna och informera om NSHK och Talentnettverket.
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Utbyte och erfarenhet
Detta nätverksprogram skiljer sig från många andra ledar- och utvecklingsprogram.
Lärdom kan tas både från erfarenheter via programmets samlingar liksom från
värdföretagen direkt.
Medlemsföretagens kontaktpersoner har gett följande feedback på Talentnettverket:
-

Möjligheter att bygga nätverk, utveckla ledarkompetensen samt öka kunskap
och förståelse för andra branscher och verksamheter.
Skapa nätverk som är ägnat åt att fördjupa kunskap och förståelse om
varandras länder samt stärka samverkan mellan Norge och Sverige på såväl
företagsnivå som i ett bredare, samhälleligt perspektiv.

På motsvarande sätt har huvudmännen bakom de deltagare som SNSF nominerat
generellt visat stor uppskattning för de kontakter och insikter som deras deltagare
tillägnat sig.

Värdskap genom åren
Det har framkommit i våra samtal med värdföretagen att de har uppskattat de
erfarenheter programmet gett dem genom åren.
-

Sjutton företag har varit värdar för Talentnettverket sedan starten. Deras
erfarenheter från detta har generellt varit positivt och inspirerande.
Några få deltar inte då deras medarbetare i allmänhet är seniora specialister
och utan intresse att utveckla ett yngre nätverk.

Ett faktablad med information om värdskapsrollen har tagits fram. Upplägg och
organisation är helt avhängigt på värdföretagens genomförande av programmet.
Talenterna känner genomgående en särskild stolthet, lojalitet och engagemang då
deras eget företag står för värdskapet.

Alumni
Ett mål efter varje program är att hålla årliga alumniträffar med de talenter som gått
programmet genom åren. Deltagarna bjuds in till en grupp på LinkedIn, ”NSHK
Talentnettverk Alumni Network”. Vi har valt att nå ut till gruppen via LinkedIn där de
flesta finns med aktuell kontaktinformation. Deltagarna har också själva bildat
stängda grupper på Facebook för att kunna hålla kontakten, vilket är väldigt positivt.

Organisation
Norsk-Svenska Handelskammarens Talentnettverk är ett program som leds av
handelskammarens VD, Berit Salheim. Programansvarig rapporterar till en styrgrupp
som består av Karin Wiström, styrelsen NSHK Stockholm, Rune Mörck Wergeland
och Line Goplen Hofde, från styrelsen NSHK Oslo, Mats Wallenius och Anders
Wenström, de två sistnämnda representanter för Svensk-norska samarbetsfonden
(SNSF).
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Varje år tillfrågas fyra företag, som i samarbete med programansvarig står för var sin
samling. Företagen står för allt, men relativt låga kostnader för samlingen och det
praktiska arrangemanget. Programansvarig står för all kontakt med deltagarna,
värdföretag, översikt av program, uppföljning av alla kontakter samt utvärderingar.

Sammanfattning
Varje år identifieras fyra företag som i samarbete med programansvarig står för
varsin samling. Företagen står för alla kostnader som rör samlingen och det praktiska
arrangemanget. Deltagarföretagen står för hotell- och resekostnader för sina
deltagare. Snsf står på motsvarande sätt för sina deltagares utgifter.
Programansvarig står för alla kontakter med deltagarna, samordning av programmet,
uppföljning och utvärdering.
En av programmets styrkor är deltagarföretagens medverkan. Sedan starten har
programmet kunnat engagera centrala ledare och resurser hos deltagarföretagen –
ofta med deltagande från koncernnivå. Deltagarna sätter mycket stort värde på detta
liksom besöken på ambassaderna. Flera uttrycker att de känner sig utvalda och att
programmet ger goda möjligheter till relationsbyggande.
Den största vinsten med programmet, sett från deltagarnas synvinkel, är att få träffa
och utveckla erfarenheter med likasinnade. Därefter följer privilegiet att få träffa och
lyssna till toppledare från andra intressanta företag och myndigheter. Det finns alltid
behov av mer tid till grupparbetena, erfarenhetsutbyte och team building.
Efter elva års verksamhet kan framgångskriterierna sammanfattas till:
Rätt deltagare; Det är viktigt att företagen väljer ut kandidater efter givna kriterier.
Deltagarna bör avsätta nödvändig tid till programmet och prioritera det – både internt
och hos värdföretaget, men inte få för mycket ansvar (då kan samlingarna prioriteras
bort).
Engagerande innehåll; Programmet erbjuder ett brett utbud av teman med det
enskilda företagets vinkel på hur de arbetar med just detta tema. Dessutom deltar
spännande föredragshållare från ett brett perspektiv på näringsliv och politik.
Hög nivå på program och medverkande; Programmet kan erbjuda kunskap som
deltagarna inte får någon annanstans, kontakter med ledare i stora företag som är
ledande i sina branscher samt kompetenta specialister från andra områden med
både praktiskt och akademisk vinkel.
Support från officiellt håll - samarbete med och medverkan av respektive
ambassadörer tillför ett unikt värde.
Rätt deltagarföretag/organisationer. Portföljen av deltagarföretag är mycket god
eftersom den består av några av Norges och Sveriges största företag. Det gör
programmet attraktivt både för företag och deltagare.
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God kommunikation; Talentnettverket har många intressenter. God kommunikation
bidrar till rätt förväntningar bland intressenterna och goda interna processer i
talentgruppen. Kommunikationen blir limmet som håller ihop programmet.
Stockholm i januari 2019
Björn Rosengren
Ordförande
NSHK Stockholm

Catharina Olofsson
Ordförande
NSHK Göteborg

Kai Eide
Ordförande
NSHK Oslo

Norsk-Svenska Handelskammaren önskar nya talenter och deltagande företag
välkomna till en spännande resa under 2019!
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