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LØRN AS

VI SKAPER EN REVOLUSJON I VOKSENLÆRING

Vi lager et nytt format for livslang læring, som baserer 

seg på nye digitale formater som podkast og korte 

video, og distribuerer disse formater på måter som 

Spotify, Netflix og Audible. Vi har så langt samlet 1100 

nye norske innovasjonshistorier, og har over 3 millioner 

lyttinger på disse – det Norske folket vil innovere og 

lære med et attraktivt format, innhold og distribusjon. 



LØRN LØSNING 1: 

VEKSTMULIGHET FOR ANSATTE

Satse på de ansatte vi har - reskill, upskill, cross-skill er 

nødvendige komponenter i strategisk HR. Ved å lære 

FRA HVERANDRE, gjennom historier om de beste 

prosjektene i egen organisasjon, vil alle ansatte utvikle seg 

i relevant retning, med digital skreddersøm. Bredde!

LØRN LØSNING 2: 

TILTREKKE NY TALENT

Det å vise frem sine egne gode prosjekter på en 

forståelig og konkret måte er den beste reklamen og 

corporate brandingen for å inspirere og tiltrekke de 

beste nye ansatte. 

LØRN LØSNING 3: 

NYE SAMARBEIDSPARTNERE

Ved å vise konkret de beste prosjektene, skaper man en 

forståelse for strategisk retning hos sine kunder og 

partnere, og dette resulterer i nye prosjekter på tvers av 

industriene og geografiene.

Kunnskapsgapet
SAMFUNNSPROBLEM: EKSPONENTIELL 

UTVIKLING AV TEKNOLOGI, MEN IKKE 

MENNESKER

1) 35% av dagens jobber forsvinner innen 10 år til AI og 

automatisering, men vi mangler titusener av ansatte i alle 

yrker der mennesker vil fortsatt brukes, med nye verktøy og 

kunnskaper. De nye jobbene blir ikke besatt, fordi 

bedriftene ikke får tak i nok ny talent.

2) 80% av ledere er mest bekymret for at de ikke finner nok 

folk med riktige ferdigheter, mens 78% av ansatte sier at 

deres viktigste prioritet i en ny jobb er å få lære. 

Eksisterende organisasjonstalent må gjenbrukes – dette 

gir organisatorisk bærekraft og sirkulær økonomi.



Tre tanker 
1. Bedrifter har ingen god strategi for bredde

2. Kunnskapsgapet øker fort, og kunnskapstilgang polariseres

3. Utdanningsinstitusjoner må ta til seg ny pedagogikk

KUNNSKAPENS 

HALVERINGSTID

Kunnskapens halveringstid har gått fra 30 

år til 5 år på det siste tiåret. Det vil si at vi 

må lære alt på nytt hvert 10-år. Også 

nyutdannede blir utdaterte om 10 år, uten 

effektiv livslang læring. Bare de med mest 

utdanning fra før av lærer mer i dag.

CEO OG CFO 

OG STRATEGISK HR

CFO: Hva hvis vi utdanner og utvikler 

alle disse folka, og de forlater oss?

CEO: Men hva om vi ikke gjør det, og 

de blir?

Hva er kostnaden ved å ikke gjøre noe?

UTDANNINGSBEHOV OG 

UNKNOWN UNKNOWNS

Richard Riley: Vi skal utdanne våre barn i 

fag som ikke finnes ennå, for å løse 

problemer som vi ikke vet om ennå, ved 

bruk av teknologier som ikke har blitt 

utviklet ennå. Hvilken pedagogikk skal til?



Tre rapporter
Ny regulering, nye insentiver og betalingsmodeller 

diskuteres politisk overalt nå. Dette er kritisk politikk.

Også i Norge. Fra ny regjeringsplattform: øverste prioritet 

nå er «arbeid for alle» - dette krever at «alle» utvikler sin 

relevans, og at vi skaper nye relevante «arbeidsoppgaver» 

som kan besettes. Offentlig sektor kan ikke gjøre dette 

alene – privat sektor vil insentiviseres.

WEF

The Future of Jobs Report 2020

maps the jobs and skills of the future

The window of opportunity to reskill and upskill workers has 

become shorter in the newly constrained labour market. The 

public sector needs to provide stronger support for reskilling 

and upskilling for at-risk or displaced workers.

https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-

report-2020/digest

NOU

NOU 2019: 12 Lærekraftig utvikling -

Livslang læring for omstilling og konkurranseevne

Etter- og videreutdanningsutvalget er opptatte av fleksibilitet 

i utdanningssystemet og muligheter for å jobbe og utdanne 

seg samtidig.

https://www.kompetansenorge.no/statistikk-og-

analyse/publikasjoner/nou-2019-12--larekraftig-utvikling-

-livslang-laring-for-omstilling-og-konkurranseevne/

OECD

OECD Skills Outlook 2021

Learning for Life

Lifelong learning is key if individuals are to succeed in labour 

markets and societies shaped by megatrends such as increases 

in life expectancy, rapid technological changes, globalisation, 

migration, environmental changes and digitalisation.

https://www.oecd.org/education/oecd-skills-outlook-

e11c1c2d-en.htm



Hvordan lære for fremtiden?

THE MISSING JOBS

As Klaus Schwab, Founder and Executive 

Chairman of the World Economic Forum, 

explained in the 2018 Future of Jobs 

report, individuals must take a proactive 

approach to their own lifelong learning. In 

addition, businesses and governments need 

to actively support workforces in learning 

and developing skills. Automation and AI 

will generate prosperity and millions of 

new jobs, but as many as 375 million 

people worldwide will need to shift 

occupational categories and upgrade skills 

during the transition.

NEW SKILLS: TECH AND SOCIAL 

The McKinsey Global Institute workforce 

surveyed 3,031 business leaders in 

Canada, France, Germany, Italy, Spain, the 

United Kingdom and the United States to 

understand the skills that would be most 

in-demand by 2030. They found demand 

for higher cognitive, technological and 

social skills will grow, while physical and 

manual and basic cognitive skills will 

decline:

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/skill-shift-

automation-and-the-future-of-the-workforcehttps://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf



T-SHAPED INDIVIDUALS

Tim Brown, CEO of the IDEO: The vertical bar on the 

letter T represents the depth of related skills and 

expertise in a single field, whereas the horizontal bar 

is the ability to collaborate across disciplines 

with experts in other areas and to apply knowledge 

in areas of expertise other than one's own. New 

concepts: X-shaped for leadership, 

I-shaped for individual depth-skill without 

communication skills. 

T-SHAPED

LEARNING

NOW!

McKinsey: DELIVERING EFFECTIVE TRAINING PROGRAMMES

In a McKinsey survey conducted in August 2020 of 1,240 business leaders around the world, nearly 80 

percent of respondents characterized capability building as extremely or very important to the 

long-term growth of their companies, up from 59 percent before the COVID-19 pandemic. A 

few months later, 69 percent of respondents in another survey told us they were doing more capability building 

today than before the crisis.

While recognizing the need for upskilling is one thing, designing and delivering an effective program is another. 

Not only must companies deliver training at an unprecedented scale, they must also ensure 

that each individual in the organization gains the right combination of skills. With dozens of roles 

and thousands of candidates, each with different needs, aptitudes, interests, and learning styles, Ops 4.0 

capability building is a formidable task.

https://www.thinkbeyond.co.nz/blog/x-shaped-learner/ https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/operations-blog/ops-40-the-human-factor-a-class-size-of-1



Hva skal vi lære?

EIGHT SKILLS FOR IR4.0

According to the World Economic Forum, there 

are eight critical characteristics in content and 

experiences that will define high-quality learning 

during this Fourth Industrial Revolution, ‘Education 

4.0’. These eight critical characteristics include:

1. Global citizenship skills: Include content that 

focuses on building awareness about the wider 

world, sustainability, and playing an active role 

in the global community.

2. Innovation and creativity skills: Include content 

that fosters skills required for innovation, 

including complex problem-solving, analytical 

thinking, creativity, and systems analysis.

3. Technology skills: Include content that is based 

on developing digital skills, including 

programming, digital responsibility, and the use 

of technology.

4. Interpersonal skills: Include content that focuses 

on interpersonal emotional intelligence, 

including empathy, cooperation, negotiation, 

leadership, and social awareness.

5. Personalized and self-paced learning: Move 

from a system where learning is standardized 

to one based on the diverse individual needs of 

each learner and is flexible enough to enable 

each learner to progress at their own pace.

6. Accessible and inclusive learning: Move from a 

system where learning is confined to those 

with access to school buildings to one in which 

everyone has access to learning and is, 

therefore, inclusive.

7. Problem-based and collaborative learning: 

Move from process-based to project and 

problem-based content delivery, requiring peer 

collaboration, and more closely mirroring the 

future of work.

8. Lifelong and student – driven learning: Move 

from a system where learning and skilling 

decrease over one’s lifespan to one where 

everyone continually improves on existing skills 

and acquires new ones based on their 

individual needs.

Dette innholdet finnes ikke, og må skapes!

https://www.weforum.org/reports/schools-of-the-future-defining-new-models-of-education-for-the-fourth-industrial-revolution



Hva betyr dette for LØRNs produkt?

EDUCATIONAL SYSTEMS REVOLUTION:

PERSONALIZED, PURPOSE-BASED, HIGH-TECH HIGH-TOUCH

The current global education system is seeing a shift and it is those who incorporate these eight 

pillars will actually begin to prepare students to be life-long learners. Learning should be 

personalised, relevant and authentic so students not only learn new skills but can transfer them 

to different learning and working scenarios. By identifying key talents, passions, and purpose, 

students are best positioned to succeed. A personalised, passion-focused, purpose-based, flexible 

system centres students in a learning environment that is both high-tech and high-touch. As 

these students then enter the world of work, we will then see them be able to become more 

adaptive and open to using their skills to their advantage as they face and overcome challenges. 

They will also be more able to seek new skills and identify where their skill set is lacking. 

https://www.globalbankingandfinance.com/how-lifelong-learning-will-become-the-norm/

WHAT ABOUT CORPORATE SOLUTIONS??? LMS FROM THE 90s?



Derav våre 10 bud for livslang læring, 

og vårt LMS plattform konsept:

GJØR DET FERSKT, LETT, FLEKSIBELT OG ATTRAKTIVT

1. HISTORIE-basert læring – fordi folk lærer best fra konkrete historier

2. RASK produksjon – fordi verden endrer seg raskt og eksponentielt

3. INKLUDERENDE format – fordi alle skal med, uansett fag, funksjon og geografi

4. FLEKSIBEL tilgang – fordi folk har mest tid til å lære på tur, trening eller i andre «mellomrom»

5. SOSIAL bruk – fordi læring er en samlende og aktiviserende handling

6. MÅLBAR belønning – fordi det skal feires og belønnes at folk vil holde seg relevante, med sertifikater

7. DIGITAL distribusjon – fordi det når mange, uansett betalingsevne og lokasjon, og det er billig for alle

8. SPILLBASERT pedagogikk – fordi det forventes når alle tjenester er personaliserte og gamifiserte

9. DATA-DREVNE læringsplaner – fordi hver person lærer på sine egne måter, og vi kan støtte dette

10. INSPIRERENDE tverrfaglighet – fordi jobber blir komplekse, på tvers av teknologi, fag og industri

FOLK MÅ KUNNE LÆRE VED SIDEN AV JOBB – PÅ TUR, PÅ TRENING



LØRN PLATTFORM STRATEGI
Fra Learning Management System til Learning Experience System

LØRNs plattformsuksess vil drives av et 

samspill mellom fire grunnleggende 

plattformkomponenter:

1. Raskt utvikle LØRNs multiformat og 

multikanal skreddersydde og 3-parts 

innholdsbibliotek

2. Sikre LØRN studenters engasjement 

med læringspoeng og sertifikater

3. Optimalisere LØRNs 

distribusjonsmodell (eksponentiell 

vekst i antall B2B og B2C abonnenter) 

med god navigasjon og 

læringsopplevelser

4. Videreutvikle LØRNs læringseffekt 

med unike læringsdata og 

personalisering

INNHOLDS

MODELL

“LOWEST COST, 

HIGHEST QUALITY”

Vinn-vinn økosystem for 

inntektsdeling med 

innholdsprodusenter + 

strømlinjeformet 

produksjonsprosess sikrer høy 

kvalitet og lavest kostnadsinnhold

FORRETNINGSMODELL

“BUSINESS PAYS FOR EMPLOYEES AND POSITIONING”
En forretningsmodell der bedrifter ser avkastningen av å investere i kontinuerlig utvikling av sine ansatte og derfor 

begynner å bevilge budsjettmidler for å betale for sine ansattes livslange læring/kompetanseutvikling.

PEDAGOGISK 

MODEL

“SUCCESSFUL 

ADOPTION”

Bite-sized, multiformat,

morsom (sosial + 

gamified) læring sikrer 

høye konverteringsrater 

for «registrering til 

fullføring».

ENGASJEMENTS 

MODEL

“LONG-TERM 

STICKINESS”

Personalisering, feedback 

loops og samhandling 

sikrer etablering av 

langvarige læringsvaner

SKALERBAR DISTRIBUSJONSMODELL

“LOW COST, CAPTIVE USER ACQUISITION”
Kanalpartnerskap med myndigheter, bransjeforeninger og konsulentselskap sikrer markedstilgang til lave kostnader. 

Skalering internasjonalt via multinasjonale bedrifter.

AKKREDITERINGS 

MODELL

“LØRN AS A

GOLD STANDARD”

Lørn-sertifisering som

en anerkjent og respektert 

gullstandard

for livslang læring

SIKRE FORRETNINGSSUKSESS

SIKRE INNHOLDSSUKSESS SIKRE BRUKERSUKSESS
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LØRN PLATTFORM HISTORIKK
Milepæler og planer

LMS 0.0 

Low-code webside 
setup med WordPress 
for eksperimentering 

med navigasjon. 

MÅL: Etablere LØRN 
brand, vise frem innhold i 

mengde og kvalitet.

Etablere

Product Market Fit og MVP

Skalering og 

monetisering

Internasjonal vekst og 

plattform økonomi

LMS 1.0

Enkel LMS, med 
registrert lytting og 

læringsdata i 
WordPress

MÅL: Eksperimentere 
med monetisering av 

biblioteket.

LMS 2.0

Implementering flyttet til 
HubSpot infrastruktur 

for digitalisert 
markedsføring 

MÅL: Srukturert og 
skalerbar produksjon, 

marketing automasjon.

LMS 3.0

Google Cloud basert 
LMS som MVP

MÅL: Spennende digital 
læringsopplevelse 
optimalisert for 

mobilformat med 
gamification og 

datadrevne læringsveier. 

LMS 4.0

Modent LMS med dyp 
datafangst og AI.  

MÅL: Abonnementsmodell. 
Plattform for distribusjon 
av andres innhold/kurs 
gjennom mobile first-

tilnærming med dyp støtte 
for sosial læring. sial 

læring.  

LMS 5.0

Internasjonale B2B og 
B2C kunder. 

MÅL: Verdensledende 
leverandør av morsomme, 

praktiske, digitale 
læringsplattformer. Netflix 

for læring.

2018 Q4 2019 Q4 2021 Q1 2021 Q4 2022 Q4 2023 Q3 2027 Q1

LMS X.0

Neste Google for 
livslang læring

MÅL: Ikke bare 
opplevelses- og innholds-
ledende, men også data-
ledende og AI-ledende på 

læring..



DENNE INVESTERINGEN GÅR TIL PLATTFORM 

UTVIKLING – LØRN LMS v4.0 (due Q4’22)

Ambisjonene for den tekniske løsningen økes 

betydelig for å understøtte LØRN sine vekstplaner

LMS V3.0 versjon ble lansert 16. november. 

Fra denne MVPen vil LMS v4.0 utvikle seg 

offensivt innen 4 dimensjoner:

1. optimalisere en moderne og friksjonsfri 

brukerreise på mobil

2. videreutvikle motiverende “gamification” 

elementer

3. rulle ut en topp moderne “cloud native” og 

“headless” infrastruktur

4. betydelig forsterke bruk av data og AI for å 

skape analytiske modeller som gjør 

brukeropplevelsen mer personifisert og 

tilpasset den enkelte brukers behov

Lørn services oriented backend

Lørn data & analytics

Lørn admin Lørn student Lørn production

Lørn CloudSecOps

Frontend

Modern user friendly 

human interfaces

Google Cloud Platform

Backend

Headless stack of 

microservices
Data & analytics

Data lake with AI & ML 

features
Cloud Ops

Modern safe developer 

friendly DevOps

TEKNISK PLATTFORM LMS v4.0



LØRN LMS PLATFORM v4.0 (in progress)

Netflix (eller Spotify) for voksenlæring

Lørn CloudSecOps

Lørn services oriented backend

Lørn data & analytics

Lørn admin Lørn student Lørn production

Lørn API

Lørn CloudSecOps

Frontend

Modern user friendly interfaces

Lørn technical platform:

Google Cloud Platform

Courses Journeys Students Licenses Certificates Billing Authentication Productions Customers

Recommender User Profiler

Gamification

Journey builder Content classifier Speech to text A/B testing Conversion

CI/CD Logging/tracing Routing Developer tools

User data Content data Course data

Courses Reports Users Course navigation My pageCourse Workflow Script Authoring

Simplicity for users Effective production & distribution Better product development

Platform objectives:

Backend

Headless stack of microservices

Data & analytics

Data lake with AI & ML features

Cloud Ops

Modern safe developer friendly 

DevOps

Micro 

frontends

React.js

Micro 

services

Node.js Golang

GraphQl/REST

Python BigQuery

PostgreSQL

Kubernetes Docker

nginx

14

Lørn tech stack:



NOEN TALL, SÅ LANGT

3.000.000
LYTTINGER

38
TEMA PÅ 4 OMRÅDER: 

TEKNOLOGI, SEKTORER, 

SAMFUNN, LEDELSE

10.000
STUDENTER

OG 22 000 DIPLOMER

8
PERSPEKTIVER PÅ NY 

KUNNSKAP: GRUNDER, 

FORSKER, LEDER SMB, 

POLITIKER, LEDER OFFENTLIG, 

LEDER STORE SELSKAP

1.100
PODKASTER OG DIGITALE 

PAKKER (VIDEO, TEKST, QUIZ, 

GRUPPEOPPGAVE)



Markedsdefinisjon
Det totale adresserbare markedet er stort, umodent 

og svært komplekst. Vi spiller på tvers av flere 

etablerte segmenter, slik som HolonIQ definerer disse, 

med produksjon og distribusjon.

B2C: Vi fokuserer på Norge, og forventer å vinne 50% av alle 

voksne i Norge på vår plattform. Dette tilsvarer over 2 millioner 

mennesker, med årlig ARR på 1000,- per person, som er en godt 

etablert pris på privat medieforbruk tilsvarende Spotify og Netflix, 

for en ny og relevant mediekanal.

B2B: Vi jobber med alle norske virksomheter i digital 

transformasjon som vil trenge nye kompetanseprogrammer for 

alle ansatte. Internasjonal vekst vil komme via samarbeid med 

internasjonale selskaper. 

Corporate e-learning markedet er anslått i 2021 til 60 milliarder 

kroner i EU, med forventet 4 års CAGR på 16 % (HolonIQ). Vi 

beregner på basis av HolonIQs modell at bedriftsopplærings-

markedet vil være 2 milliarder kroner i Norge i 2022. 

https://www.globallearninglandscape.org/HolonIQ-2021-Global-Learning-Landscape-Handbook.pdf



eLEARNING MARKET SIZE
GLOBALE TALL: 

Størrelsen på e-læringsmarkedet oversteg 250 

milliarder USD i 2020 og forventes å vokse med en 

eksponentiell CAGR på over 21 % mellom 2021 og 

2027. Nye teknologier, som AI, VR og skybaserte 

LMSer, vil drive markedsvekst. AI-aktivert e-læring vil 

drive utviklingen av smart innhold, digitaliserte 

studieveiledninger og sanntidsspørsmål. E-

læringsplattformer har hatt en eksponentiell vekst i 

utdannings- og bedriftssektorene de siste tre til fem 

årene. Ifølge EdSurge Inc., var investeringene i den 

amerikanske utdanningsteknologisektoren USD 1,6 

milliarder i 2019. Skoler og bedrifter tar nå i bruk 

nettbaserte læringsverktøy for å forbedre 

engasjementet og læringsopplevelsen til studenter og 

ansatte. Tjenesteleverandører benytter denne 

muligheten og utvider EdTech-produkter og -tjenester. 
https://www.gminsights.com/industry-analysis/elearning-market-size



NYE AKTØRER og NYE ALLIANSER
De viktigste aktørene markedet inkluderer Cisco Systems, Inc., 

Aptara, Inc., Skills2Learn Ltd., City & Guilds Group, Citrix 

Education Inc., Apollo Education Group, CERTPOINT Systems 

Inc., D2L Corporation, Articulate Global, Inc., Cornerstone 

OnDemand, Inc., Allen Interactions Inc., Learning Pool, Microsoft 

Corporation, SAP SE, Adobe Systems Inc., Saba Software, Oracle 

Corporation, Kallidus Ltd. og Intuition Publishing. 

Høy konkurranse i bransjen tvinger fremvoksende aktører til å 

introdusere innovative tjenester for å styrke sin posisjon og øke 

markedsandeler. For eksempel, i april 2020, samarbeidet 

OpenLearning Limited med Alibaba, en ledende e-handelsgigant i 

Kina, for å utvide sine nettbaserte læringstjenester i det kinesiske 

utdanningsmarkedet. Partnerskapet tar sikte på å sikre at 

studenter i Kina kan få tilgang til nettkurs på en kompatibel måte. 

De viktigste aktørene som opererer i markedet inkluderer Cisco Systems, Inc., Aptara, Inc., Skills2Learn Ltd., City & Guilds Group, Citrix Education Inc., Apollo Education Group, CERTPOINT Systems Inc., D2L Co

https://medium.com/swlh/the-next-trillion-dollar-startup-is-going-to-be-an-

education-company-3eecf764e8e6



PLATTFORM ANALYSE

VESENTLIG FUNKSJONALITET FOR NY LÆRING

Det finnes over 900 LMSer.

Det finnes over 1000 edtech og corporate e-Learning selskap. 

Men markedet er umettelig, og dette er et INNHOLDSRACE. Vi vurderer at ingen institusjoner 

har foreløpig funnet opp en modell som skalerer til den nødvendige farten for eksponentiell 

utvikling, der løsningen må kombinere punktene under. Enda viktigere, vår LMS er skreddersydd 

for våre produkter og vår pedagogisk modeller. 

GENERSIK INNHOLD og SKREDERSØM

PRAKTISKE KURS og TEORI

INDIVUDUELL og GRUPPELÆRING

BREDDE og DYBDE 

FYSISKE og DIGITALE MODELLER

FOKUSERT og INTERAKTIV

EGET innhold og 3-parts innhold

SELVBETJENING og BIBLIOTEK

TAKTISK og STRATEGISK innhold

B2B og B2C opplevelser og funksjonalitet

FORMAT definisjon og BLENDED

SPILLELISTER og OPPLEVELSER

NY AKADEMISK MODELL for UFORMELLE STUDIEPOENG

BLENDED LEARNING

FLIPPED CLASSROOM

OMNICHANNEL

YouTube-SKOLER

INSENTIVSYSTEMER

COMMUNITIES

KULTURBYGGING

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID

SAMSPILL MED NY REGULERING
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Cornerstone ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

LinkedinLearning ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

YouTube ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

OpenEdX ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Canvas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Netflix ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Spotify ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Videocation ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Motimate ✓ ✓

Himalaya ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

BRILLIANT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

MBA PROGRAMMER ✓ ✓ ✓

FutureTHINK ✓ ✓ ✓ ✓

LØRN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓



Konkurranse

NYE GLOBALE AKTØRER I LÆRING

Nye digitale løsninger kommer fra utsiden av tradisjonell utdanning: 

Microsoft Learn, Udemy, Udacity Nanodegrees, Coursera, FutureLearn, 

LinkedIn Learning, Google Digital Garage. Nisjeaktører som Himalaya, 

Brilliant. Corporate LMS aktører som Cornerstone, Moodle Blackboard, 

Plattformer som OpenEdX og Canvas. Andre som er mer «konsulent-

basert» er Future Think.

BEDRIFTSLÆRING I NORGE

I Norge og Sverige finnes det også flere spennende aktører: Motimate, 

Videocation, Learnster, Kahoot, Munio og mange nisjeaktører innen 

edtech, hovedsakelig for barn. Utdanningssektoren som BI, OsloMet, 

Kristiania, Universiteter og Høyskoler, og private fagskoler og kursaktører, 

satser også på bedriftsopplæring, men det går sakte.  Vi vurderer at de 

ikke har rask nok innholdsproduksjon på nye tema, og klarer ikke å levere 

på skreddersøm for bedrifter med både generisk og eget innhold.

https://elearningindustry.com/directory/software-categories/learning-management-systems



SKALERING

PRODUKSJON:

Vi skalerer på produksjon på 3 måter:

1. Innholdsproduksjon gjennom eksterne eksperter i vårt 

rådgivningsnettverk

2. Innholdsproduksjon av uavhengige eksperter som ønsker 

synlighet på vår plattform

3. Selvbetjeningsløsning for bedrifter som lager eget innhold med 

formathjelp fra plattformen

DISTRIBUSJON:

Vi skalerer på distribusjon på 3 måter:

1. Bedre navigasjon og anbefalinger driver individuelt bruk og effekt

2. Ny HR-funksjonalitet driver bedriftsbruk, med spillelister, 

sertifikater, grupper, influensere

3. Internasjonal vekst med norske bedrifter som er internasjonale, 

med engelsk innhold



Reell konkurranse?

LØRNs EGENTLIGE KONKURRANSE?

VÅR KONKURRANSE ER  APATI. 
OG SAMFUNNET HAR IKKE RÅD TIL DET.

IKKE BEDRIFTENE HELLER:

«Har ikke tid, har ikke budsjett, har ikke lyst» kommer til å koste altfor dyrt.



LØRNs UNIVERS
1. INNOVASJONSHISTORIER – CASES

2. TEMATISKE SAMTALER – FUNDAMENTALS

3. DIGITALE EVENTER – WEBINARS

4. HYBRIDE ARENAER – FYSISKE + DIGITALE 

ARRANGEMENTER

FUNDAMENTALS

TEMATISKE SAMTALER AV EKSPERTER 

OG FORSKERE PÅ 10 SENTRALE TEMA; 

NYE BEGREPER FOR ALLE – 2 timer, 

fordelt på 4 foredrag – inspirasjon, 

eksempler, verktøykasse, verksted

CASES

SKREDDERSYDDE HISTORIER OM 

DIN EGEN INNOVASJON; MED DIN 

VALGTE FOKUS – 30 minutter, 

produsert som podkast, video, full tekst, 

kort video, quiz – for å fange og 

aktivisere læring på tvers

EVENTS

DIGITALE PRODUKSJONER PÅ 

INTERNE PANELDISKUSJONER OG 

FOREDRAG, FOR EKSTERNET BRUK –

60 minutter, LØRN kan finne gjestene 

eller kunden bestemmer disse



LØRNs 

BEDRIFTSPAKKER

LØRN LEVERER BEDRIFTSPAKKER MED 7-delt STRUKTUR, ALT DIGITALT

1. PLANLEGGING – BEHOVSANALYSE PÅ TEMA, PERSONER, ORGANISASJON, KUNDER

2. WEBINAR – INTRODUKSJON (posisjonering)

3. HISTORIER – OPPSAMLING AV SKREDDERSYDDE INNOVASJONSHISTORIER, PUBLISERT INTERNT OG EKSTERNT (cases)

4. GRUPPEARBEID – ANSATTE I SMÅ KOLLOKVIEGRUPPER (teamwork)

5. VERKSTED – ANSATTE I SAMLENDE STORE DISKUSJONSGRUPPER (flipped classroom)

6. WEBINAR – OPPSUMMERING OG AKTIVISERING (strategy alignment, new projects)

7. EKSTERN MARKEDSFØRING – ARTIKLER; KONFERANSER; DIGITALE KANALER (content marketing)

(TIDSBRUK HOS 

KUNDEN, LEDELSE OG 

ANSATTE, FOR PAKKE L, 

med10 CASER) – HELE 

PAKKEN LEVERES OVER 1 
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PLANLEGGING 1 

uke

2 2 0 0 0

INTRODUKSJONS

WEBINAR

1 

uke

1 1 0 x1 0 ✓

INNOVASJONS

HISTORIER

1 

uke

100 5 0 x10 5 ✓

GRUPPER

SMÅ

1

uke

0 0 x2 0 0 ✓

GRUPPER

PLENUM

1 

uke

2 2 x2 0 0 ✓

OPPSUMMERINGS

WEBINAR

1 

uke

1 1 0 x1 0 ✓

MARKEDSFØRING

EKSTERNT

1 

uke

2 2 0 0 x1 ✓



LØRN PAKKER i 5 størrelser

10 historier

PRIS: 

1000 NOK per ansatt ABO 

min 500.000 NOK per bedrift.

5 historier

PRIS: 1.000 NOK per ansatt ABO

min 300.000 NOK per bedrift.

3 historier
ingen workshop

PRIS: 1000 NOK per ansatt ABO

min 150.000 NOK per bedrift.

2 historier
ingen foredrag og workshop

PRIS: 1000 NOK per ansatt ABO 

min 75.000 NOK per bedrift.

30 historier

PRIS: 

1000 NOK per ansatt ABO 

min 1.000.000 NOK per bedrift 

XL
AMBISJON

«En time læring i uka for 

alle ansatte, i hele året»

M
AMBISJON

«En måned med læring, 

en per uke»

XS
AMBISJON

«En inkluderende 

digital kickoff»

L
AMBISJON

«En måned med læring, 

to per uke» 

S
AMBISJON

«En uke med læring»

HVOR SULTEN ER DIN BEDRIFT PÅ LÆRING OG FELLES UTVIKLING?



VÅRE KUNDER

26

FAGBEVEGELSEN

PROSJEKTER FOR 

NY FAGLIG RELEVANS

CLUSTER CUSTOMERS

UNIVERSITETER, HØYSKOLER & FORSKNING

10.000 bedriftsstudenter på 

læringsplattformen

12.000 læringssertifikater 

som tilsvarer 8.000 timer med læring

KLYNGER

VIRKSOMHETER
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LØRN CASE: eksempel

Råvaren vår: Gode samtaler om innovasjon 

i praksis, personlige suksesshistorier fra 

egne ansatte og kunder. Digitalt produsert i 

Streamyard, ca 30 minutter.

Transkribering Quiz Refleksjon Full Video SertifikatExplainer video

Podkast



Silvija Seres

Gründer og CEO
Silvija Seres er matematiker og 

teknologiinvestor. Hun har bakgrunn 

fra algoritmeforskning i Oxford, 

utvikling av søkemotoren Alta Vista i 

Silicon Valley, strategisk ledelse i Fast 

Search and Transfer, og 

tjenesteutvikling i Microsoft. Hun 

jobber nå som styremedlem i flere 

store selskaper.

Nikolai Fasting

CTO
Nikolai har mer enn 20 års erfaring 

som teknologileder og investor med 

et internasjonalt nedslagsfelt. Han har 

bygget teknologiprodukter og 

organisasjoner som ofte har vært i 

forkant av store teknologitrender, og 

har opplevd internasjonal suksess med 

disse. 

Frode Skaarnes

COO
Frode Skaarnes har bred erfaring som 

toppleder sist som avdelingsdirektør i 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet, og 

operativ erfaring fra Forsvaret og 

norske utenriksstasjoner. Han har en 

Executive Master Management fra 

Universitetet i Sørøst-Norge, Senior 

Executive Course ved Forsvarets 

høgskole og Krigsskolen.

I tillegg til disse partnere, har vi 10 konsulenter for 

produksjon og digital markedsføring. 

Vi har også 70 eksterne rådgivere innen forskjellige fag, som 

hjelper med ekspertise på tvers av våre 38 tema.

TEAM



Christian Rynning-

Tønnesen

Styreleder
Christian Rynning-Tønnesen er 

styreleder i LØRN. Han er 

administrerende direktør i Statkraft –

Europas største produsent av fornybar 

energi. Tidligere stillinger inkluderer 

administrerende direktør i Norske Skog, 

topplederstillinger i Statkraft, konsulent i 

McKinsey&Co, raffinerianalytiker i Esso 

Norge og forsker i SINTEF. Han har ulike 

styreverv og har en mastergrad fra NTH 

(i dag NTNU).

Lars Esholdt

Styremedlem
Lars Esholdt har jobbet flere tiår 

innen ledersøk og organisasjon. Han 

var partner med ISCO Group og 

Senior Client Partner med KornFerry 

International. Han har en BSc innen 

jus og økonomi og en MSc i strategi 

og kommunikasjon - begge fra CBS. 

Forfatter av flere bøker.

Sigurd Grytten

Styremedlem
Sigurd Grytten er medlem av styret i 

LØRN. Han er partner i Zynk – et 

konsulentselskap med fokus på 

strategisk kommunikasjon. Som 

konsulent jobber Grytten med 

strategisk posisjonering av både 

private virksomheter og offentlige 

virksomheter. Grytten er styreleder i 

Ruter AS,. Grytten er tidligere 

stortingsrepresentant

Arne Krokan

Styremedlem
Arne Krokan er professor ved 

Norges teknisk-naturvitenskapelige 

universitet. Han er pedagogisk 

gründer innen digital læringsdesign, og 

har skrevet flere bøker og artikler om 

digital økonomi og digital 

forretningsutvikling. Han er en 

entusiastisk birøkter også.

Frode Eilertsen

Styremedlem
Frode Eilertsen er for tiden 

administrerende direktør i Pioner 

Labs som skaper, finansierer og 

bygger ambisiøse teknologisatsinger. 

Tidligere har Frode ledet Schibsteds 

digitale transformasjon til et globalt 

internettselskap - som EVP Strategy, 

Chief Product Officer og CEO for 

Schibsted Products and Technology. 

Frode studerte juss ved Universitetet i 

Oslo, dataingeniør ved Dartmouth 

College , og fikk sin MBA fra Harvard 

Business School.

STYRE



Utfordring:

Vitari, en Visma ERP/CRM-partner, har reposisjonert sitt tilbud for å 

møte markedstrender rundt digitalisering og cloud computing

For å levere konsistent ønsket Vitari å skape en felles kunnskapsbase og 

et felles språk på tvers av hele organisasjonen om disse emnene.

Løsning:

Etter å ha vurdert ulike «klassiske» utdanningstilbud, valgte Vitari LØRN 

på grunn av LØRNs digitale format og peer-to-peer-tilnærming. LØRN 

utviklet sammen med Vitari en serie på 9 læringscases og 4 workshops 

med en blanding av interne og kundehistorier.

Resultat:

“Dette er det beste livslange læringsprogrammet vi noen gang har kjørt. Det 

har engasjert hele organisasjonen. Sterke bonuseffekter har vært employer 

branding og effektiv markedsføring”

Asle Sjørbotn, CEO Vitari

https://www.lorn.tech/partners/vitari

CASE

#0954: Deli de Luca: Shoana Ostadi – Smart logistikk som skalerer 

#0956: Thon Gruppen: Ida Rød Fredriksen – Datakvalitet og helhet

#0957: Vitari: Arve Inge Hoggen – Kundene endrer seg

#0953: Vitari: Kathrine Hvalstad Løken – Mennesker, oppsalg og optimalisering

#0952: Vitari: Per Flekstad – Historietimen, fra fjærpenn til digital regnskap

#0951: Vitari: Marianne Thielemann – Forklar det enkelt!

#0946: Vitari: Magnus Skontorp – Strategisk digitalisering hos våre kunder

#0955: Noroff: Stephen McInnerney – The learning revolution

#0958: Huseby Gård: Hans Albert Huseby – Fra jorda til skyen

9 
stories

2950
average views

27921 
total views

800
LØRN certificates

Customer name: Vitari

Formål: felles kunnskap

Studenter: 100 ansatte

Link: https://www.lorn.tech/partners/vitari

Book: https://www.lorn.tech/reports/2021_vitari

KUNDECASE, VITARI

https://www.lorn.tech/partners/vitari
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Utvalgte prosjekter for diskusjon

2
PROSJEKT

Teknologipolitikk

3
PROSJEKT

Women in Tech

4
PROSJEKT

RIP Transportserie

5
PROSJEKT

BIO Sundvolden

1
PROSJEKT

State of Norwegian Tech



OPPSUMMERING OM LØRN

NY NORSK AKTØR I LÆRING - TENK NYTT, SKAP RASKT

LØRN tilbyr livslang læring til bedrifter gjennom skreddersydd historiebasert pedagogikk, levert via kule digitale formater i en

lett plattformopplevelse. Vi lager raskt og lokalt innhold med høy kvalitet på innovasjon, teknologi, samfunn og nye 

forretningsmuligheter og sprer det som Netflix, Spotify, Audible, YouTube og TikTok. Med dette hjelper vi 100-vis av SMB 

bedrifter og fagorganisasjoner som ellers ikke hadde hatt strukturere utviklingsprogrammer å utvikle digitale ferdigheter, 

endringskapasitet og endringskultur hos alle sine ansatte. 

FREMTIDEN ER FOR ALLE – ALTERNATIVET ER FOR KOSTBART

I motsetning til formell utdanning og andre digitale læringsplattformer på markedet, er 

LØRN designet å nå alle ansatte i en bedrift, ikke bare ledelsen eller en liten gruppe. 

Dette gir felles læring, som øker evnen til samhandling, innovasjon og endring. Ansatte 

sier at de føler seg involvert og satset på, og gruppene samarbeider på tvers av fag, 

geografi, funksjon og nivå. Alle talenter slipper til og frem. Relevans bygges hos alle.


