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Når Ørjan Tinnen, Tenk AS gir næringslivet i Trond-
heim råd om hvordan de skal lykkes på web, ber han 
dem om følgende: Lær av Egon Olsen. Ha en plan!

– Lær av Egon Olsen
Tekst: Karina Lein
karina@byensnaeringsliv.no

Aller først: Si litt om historien 
bak Tenk.
TENK AS er et webselskap for 
bedrifter og organisasjoner 
som ønsker å lykkes på nett. 
Gründerhistorien startet med at 
vi så potensialet for en mer gjen-
nomført og helhjerta tenkning 
rundt webkommunikasjon hos 
mange trønderske aktører. Da vi 
spesialiserte oss på vedlikehold 
av innhold på nettsider i 2008, 
var vi den eneste aktøren i 
landet som hadde dette som 
primærtjeneste. Siden den gang 
er det heldigvis mange flere 
som har sett verdien av å ha en 
levende websatsing.

Dere har tunge aktører som 
kunder. Hvorfor velger for 
eksempel Kirke- og kultur-
departementet Tenk når de 
skulle lage nettside for en 
større pilegrimssatsing?
Felles for alle kundene våre, 
enten de er store eller små, er at 
de har et inderlig ønske om å lyk-
kes med det de gjør på nett. Det 
er kunder med høye ambisjoner, 
og som krever at synligheten 
på internett skal gi noe tilbake 
til bedriften. Derfor engasjerer 
de oss, som jobber med dette 
hver eneste dag. Ofte finnes 
ikke kompetansen og erfaringen 
internt i organisasjonene, og 
derfor velger de å leie inn hjelp 
til dette.

Hva er det første du tenker på 
når du skal lage ny web-side?
Brukeren! Alltid brukeren. 
Det er helt vanlige folk som 
skal benytte seg av nettsida, så 
brukeropplevelsen er avgjørende 

for om brukeren oppnår det som 
han eller hun ønsker å oppnå. 
Det kan enten være å finne 
informasjon, kjøpe et produkt, 
se på bilder eller sjekke priser.

Du innleder på næringsfore-
ningens Fredagsforum 24. 
september om «10 ting du 
kan gjøre for å lykkes bedre 
på web». Hvordan er ståa på 
web-fronten til Trondheims 
bedrifter?
Det gjøres mye bra på nett i 
Trøndelag, og vi er heldige som 
har et godt webmiljø i Trond-
heim. Det er allikevel helt klart 
at fokuset på nettbasert kom-
munikasjon er et helt annet på 
Østlandet enn i resten av landet. 
Det merker vi for eksempel på 
etterspørsel og betalingsvillig-
het. Men vi ser tendenser til at 
større og større deler av trønder-
ske kommunikasjonsbudsjetter 
flyttes over til digitale medier, 
fordi det ofte gir bedre «return 
of investment».

Og hvordan står det til med 
kunnskapen om web innad i 
bedriftene? Vil de så gjerne, 
men får det ikke til?
Den tekniske kunnskapen om 
web varierer veldig, og det er 
verken unaturlig eller særlig 
oppsiktsvekkende. De aller 
fleste beslutningstakere i norske 
bedrifter i dag har ikke vokst 
opp med en datamaskin på 
gutte- eller jenterommet. Det jeg 
imidlertid etterlyser er kunn-
skapen om hva en riktig 
satsing på web kan gjøre 
for bedriften. Det er noe 
ledere i næringslivet må 
ta inn over seg, og gjerne 
lære av de som har hatt 
mot til å satse, og lyktes. 

Du skal formidle 10 ting som 
gjør at bedrifter skal lykkes 
bedre på nett. Hva er det aller 
viktigste?
Lær av Egon Olsen. Du må 
kunne si: «Jeg har en plan!» Hvis 
ikke, må du få hjelp til å lage 
en plan for hva du skal oppnå, 
hvordan du skal oppnå det og 
på hvilken måte du skal takle 
konsekvensene det vil komme til 
å få. En seriøs websatsing bør ha 
en seriøs webstrategi i bunnen. 
Det gjelder både for egen nett-
side, blogg, Facebook og andre 
nettbaserte sosiale medier.

Er en fancy nettside alfa om-
ega for bedrifter i dag?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg kjenner 
til mange bedrifter som driver 
god business uten å ha noe 
særlig websatsing i det hele 
tatt. Verken frisøren min eller 
dagligvarebutikken i nabolaget 
har egen nettside, men jeg er 
overbevist om at de driver 
utmerket god butikk allikevel. 
Men med dagens kommunika-
sjonsvaner er det ikke særlig 
tvil om at internett egner seg 
godt for kommunikasjon med 
forbrukere, mellom bedrifter og 
fra det offentlige.
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Fremtiden til millio-
ner av mennesker 

står på spill. Det var 
et av de dramatiske 
budskapene da topp-
sjefen i det internasjo-
nale pengefondet IMF, 
 Dominique Strauss-
Kahn entret talerstolen 
under ILO- konferansen 
som ble holdt i Oslo i starten av denne 
uka. 

Hans største frykt er at � nanskrisen   
er i ferd med å skape en generasjon 

i i-landene som aldri får jobber - en tapt 
generasjon. En generasjon som ikke får 
tilgang til arbeidsmarkedet, som ikke 

utvikler arbeidskompe-
tanse og som ikke har 
motivasjon. Og som til 
slutt står  desillusjonert 
tilbake - uten tro på 
demokratiet. Derfra er 
veien kort til sosial uro, 
ustabilitet og i verste fall 
krig, påpeker penge-
fond-sjefen. 

Du skal ikke reise lenger enn et par 
timer med nabotoget fra Trondheim 

 sentralstasjon, så er situasjonen riktig 
ille. I Sverige er ledigheten ute av  kontroll. 
Hver tiende svenske er arbeidsledig. Det 
vil si at 400.000 svensker står uten jobb. 

Verre er det at hver fjerde ungdom 
under 25 år har fallt utenfor arbeids-

markedet. Ungdomsarbeidsledigheten er 
på 27 prosent - den høyeste i Europa. 

I annerledes-landet Norge er situasjonen 
snudd på hodet. Arbeidsledigheten er 

faktisk lavere nå enn før � nanskrisen. 
Ledighetstallene i Trøndelag står i sterk 
kontrast til den dystre situasjonen i vårt 
naboland, og er lavere enn mange andre 
steder i landet. For sjette måned på rad 
går ledigheten blant ungdom under 25 
år ned i Sør-Trøndelag. Nedgangen i 
ledighet er større for denne aldersgrup-
pen enn for øvrige aldersgrupper.  Hos 
oss prioriteres de yngste aldersgruppene 
med tanke på oppfølging og arbeidsmar-

kedstiltak. En av de største utfordringene 
i Trondheim er at mange unge dropper 
ut av videregående skole, uten å ha noe 
annet å gå til. Derfor har blant annet 
NAV Østbyen i Trondheim et eget team 
med som jobber med elever som er i 
ferd med å falle ut av skolen i sin bydel.  
Olje formuen har gitt oss eksepsjonelle 
muligheter til å drive mot konjunktur-po-
litikk.  Massiv satsing på arbeidsmarkeds-
tiltak når pilene peker nedover, har gitt 
resultater. 

En bedre bruk av oljepenger, 
enn å  redde en genrasjon fra 

 arbeids ledighet, har jeg vanskelig             
for å tenke meg.   
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KURSER BEDRIFTER. Ørjan Tinnen ber næringslivet ha en plan for 
sine web-løsninger. (Foto: Katrine Kjøllesdal)


