


2

” We believe that learning about these stories is the 
best way to understand us and the future of finance.

I hope you enjoy our stories, and find ways to 
collaborate with us for further joint learning and 
growth. “

— Atle Sivertsen

NCE Finance 
Innovation
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Tema Perspektiv

Norges første fintech-
klynge
I denne episoden av Lørn.Tech snakker Sunniva med CEO i 
Finance Innovation, Atle Sivertsen, om hvordan de kobler ulike 
samarbeidspartnere i tverrfaglige team og hvorfor FinTech handler 
om mye mer enn bare teknologi. NCE Finance Innovation er en 
norsk klynge for innovasjon innen fin-tech. Målet for klyngen er å 
skape nye finansielle tjenester og løsninger gjennom eksisterende 
og nye selskaper, og å øke eksporten av fin-tech til internasjonale 
og globale markeder. Gjennom podcasten lærer vi hva som 
egentlig ligger i begrepet FinTech, og Atle gir eksempler på noen av 
de viktigste anvendelsene av dette området.

Om bedriften
NCE Finance Innovation er en norsk klynge for innovasjon innen 
fin-tech. Målet for klyngen er å skape nye finansielle tjenester 
og løsninger gjennom eksisterende og nye selskaper, og å øke 
eksporten av fin-tech til internasjonale og globale markeder. NCE 
Finance Innovation er en del av klynge-programmet Norwegian 
Center of Expertise (NCE), støttet av den norske regjeringen, 
Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA.

Refleksjon
Den største utfordringen med å skape innovasjon i Norske banker 
er å skape tillit til samarbeid. Hva er gode fremgangsmåter for 
å skape slik tillit til samarbeid, og hvorfor er tillit i et samarbeid 
viktig? Hvordan kan mistillit i et samarbeid forhindre innovativ 
progresjon?  

Tema:  FINTECH 

Gjest:    Atle Sivertsen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: CLUSTER

Innspilt: OSLO

Vert:  Sunniva Rose

Du vil LØRNE om: 

• Fintech 
• Finance innovation 
• Bigdata

Anbefalt lesing: 

• https://financeinnovation.no/
 

FINTECH med Atle Sivertsen, Finance Innovation 

FINTECH
ATLE SIVERTSEN
CEO
FINANCE INNOVATION

PODKAST #86 NORGES FØRSTE FINTECH-KLYNGE. ATLE SIVERTSEN, FINANCE INNOVATION

Podkast  #086
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Podkast  #086

FINTECH med Atle Sivertsen, Finance Innovation

 For første gang på 
180 år må både banker 
og forsikringsselskap re-

definere hva de gjør.
- Atle Sivertsen



Intervju
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i fintech?  
Jeg er en hybrid Siv.Øk. som vokste 
opp under .com-revolusjonen. 
Har alltid vært interessert i både 
teknologi og forretningsmessig 
anvendelse. Hvis man liker både 
økonomi og teknologi så er fintech 
den beste lekegrinden å være i! 

Hva gjør dere på jobben?  
Vi løper stort sett rundt og 
kobler ulike samarbeidspartnere 
i tverrfaglige team. Enten det 
er events, hackathons eller 
innovasjonsprosjekter.  

Hva er greia med fintech?  
Fintech er å gjøre finans enkelt 
og friksjonsfritt. Og gjerne gøy og 
engasjerende.  

Hvorfor er det spennende?  
Grunnen til at det er så spennende 
nå er det nye betalingsdirektivet 
fra EU, PSD2. Det tvinger frem 
og åpner opp nye muligheter for 
kundesentriske løsninger som aldri 
har vært mulig tidligere! Det gjør 
det også mulig å koble sammen 
verdiforslag til kunder på helt 
nye måter enn tidligere og det 
er faktisk slik at både banker og 

forsikringsselskap nå er i ferd med 
re-definere hva de gjør. For første 
gang på 180 år! 

Er det noen kontroversielle 
problemstillinger?  
Ja, i hvilken grad man kan være 
PSD2 og GDPR compliant på 
samme tid. Og kan man samle data 
på tvers av konkurrenter for bedre å 
trene opp maskinlæringsalgoritmer 
til å detektere økonomisk svindel 
og forsikringssvindel? 

Ditt eget beste eksempel 
på fintech?  
Tjommi. 

Dine andre favoritteksempler 
på fintech internasjonalt og 
nasjonalt?  
Quantfolio og Monobank 

Hva slags mental modell bruker du 
for å forklare hvordan det funker?  
Bilstereoen i Volvoen min. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? Vanskelig å si, jeg tenker 
at markedet er globalt. Men vi har 
noen komparative fortrinn ved at 
vi har en infrastruktur som både 
er sofistikert og har høy kvalitet. Vi 
har også svært modne tjenester og 
kunder.

En favoritt fintech sitat?  
Hvordan gikk du konkurs? Først litt 
og litt og så veldig raskt! 

En kul faktum om fintech?  
Folk har en tendens til å tenke 
lineært og undervurderer 
eksponentielle fenomener i starten. 

FINTECH med Atle Sivertsen, Finance Innovation

Podkast  #086
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Hva gjør Finance Inovation innenfor 
fintech?
a) Forbedrer kundeopplevelsen i de
tradisjonelle bankene med ny teknologi
og forskning
b) Forbedrer norske bedrifter og
selskaper ved å digitalisere og skape nye
løsninger
c) Forbedrer norske bedrifter med å tilby
løsninger innen personvern og sikkerhet

Forbedrer kundeopplevelsen i de 
tradisjonelle bankene med ny teknologi 
og forskning

En utfordring i et slikt samarbeid er å 
skape tillit

Kundeopplevelsen i mediebransjen

Hvilken utfordring kan oppstå dersom 
man ønsker samarbeid mellom banker i 
Norge?
a) At banksjefene ikke er nysgjerrige og
innovative nok i Norge
b) En utfordring i et slikt samarbeid er å
skape tillit
c) Bankene tjener ikke noe på de nye
løsningene og ser ikke verdien av å
innovere seg

Hvilken kundeopplevelse mener Atle er 
også veldig relevant for finansbransjen?
a) Kundeopplevelsen i mediebransjen
b) Kundeopplevelsen hos
reiselivsnæringen
c) Kundeopplevelsen i dagligvarebutikker

FINTECH med Atle Sivertsen, Finance Innovation

Scann og besøk bedriften
https://financeinnovation.no/

FINTECH
ATLE SIVERTSEN
CEO
FINANCE INNOVATION

Podkast  #086
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Tema Perspektiv

Gift card as a service
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO & founder 
av DiggEcard, Olav Balandin, om det å gå fra fysiske penger 
og til fysiske kort, til å etter hvert gå mot virtuelle penger på 
mobiltelefon med contactless payment. DiggEcard leverer "Gift 
card As A Service", og har utviklet en komplett plattform i skyen 
med levering på mobil. I episoden diskuterer Olav og Silvija hva 
vi skal gjøre når bankkort ikke eksisterer lengre, og hvorvidt man 
egentlig er avhengig en liten sak i plastikk, for at et gavekort skal 
være en verdig gave.

Om bedriften
DiggEcard er et SAAS (Software as a Service)-selskap som tilbyr 
gavekort-moduler for nettsteder, apper, e-handel og leverandørers 
nyhetsbrev. DiggEcard tilbyr ende-til-ende løsninger for gavekort, 
så vel som digital og fysisk gavekortbehandling for kunder i 
fastlands-Europa. DiggEcard har hovedkontor i Bergen.

Refleksjon
Contactless payment er i vinden og i opprykk. Vil forbrukerne 
bruke mer penger jo mindre fysisk pengene overføres, eller er 
ikke den fysiske økonomiske relasjonen vesentlig for økonomisk 
forståelse? 

Tema:  FINTECH 

Gjest:   Olav Balandin 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: BERGEN

Vert: Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Retail
• Virtuelle penger
• Fintech

Anbefalt lesing: 

• https://www.diggecard.co.uk/

FINTECH med Olav Balandin, DiggEcard 

FINTECH
OLAV BALANDIN
CEO & FOUNDER
DIGGECARD

PODKAST #345 GIFT CARD AS A SERVICE. OLAV BALANDIN, DIGGECARD

Podkast  #0345
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Podkast  #0345

FINTECH med Olav Balandin, DiggEcard

 Selv tror jeg at 
selv om mange sier de 

ikke kommer til å flytte 
bankforholdet sitt til de 
sosiale plattformene så 

vil Facebook om noen år 
ha potensialet til å være 
verdens største fintech 

portal og aktør.
- Olav Balandin
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i fin-tech?  
Olav Balandin, 43 år, utdannet 
økonom fra NHH, jobbet hele mitt 
liv med start-ups og teknologi.  
I 2014 flyttet jeg hjem fra Silicon 
Valley til Bergen på grunn av 
kjærleik og vurderte hva jeg skulle 
finne på. Blant mange muligheter 
falt valget på gavekort på grunn 
av mangelen på mobile gavekort 
løsninger.

Hva gjør dere på jobben? 
Vi i DiggEcard leverer "Gift card 
As A Service". Vi har utviklet en 
komplett Omni Channel, one-
stop, gavekort plattform i skyen 
med levering på mobil i tillegg 
til tradisjonelle metoder. Vår 
distribusjons-strategi er å tilby en 
white-label løsning til eksisterende 
aktører innen retail- og gavekort-
industrien.

Hva er de viktigste konseptene i 
fin-tech? 
FinTech i seg selv er jo 
meningsløst hvis det ikke har et 
anvendelsesområde. Selv om både 
RegTech, PropTech og InsureTech er 
viktige synes jeg at Payment eller 
PayTech er den som skiller seg ut. 

Alle i verden, absolutt alle, har et 
forhold til å betale.

Hvorfor er det spennende? 
Payment står ovenfor en massiv 
endring. Vi snakker om å gå 
fra fysiske penger (kontanter), 
til fysiske kort (plastikk VISA/
Mastercard) til etter hvert virtuelle 
penger på mobiltelefon med 
contactless payment.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Skiftet fra at bank styrer, til at du 
gjør det. I praksis så går man over 
til en mer kunde-styrt bank-løsning 
fordi barrierer for å skifte blir borte, 
jmf lover (PSD2) og teknologi.

Dine andre favoritt-eksempler på 
fintech internasjonalt og nasjonalt? 
Nasjonalt er Vipps, Signicat og 
BankId imponerende. Internasjonal 
er jeg mest imponert av Stripe som 
har klart å lage en plattform for 
betaling som bare for noen få år 
siden var helt umulig å få tak på. Vi 
er selv partnere av de og løsningene 
deres håndterer alt fra KYC og AML 
til valuta, splitt av pengestrømmer 
og ikke minst fraud.

Hvordan pleier du å forklare 
fintech? 
For de som spør meg sier jeg 
ikke mer enn at det er «finans 
teknologi» og gir eksempler.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
I tillegg til gavekort, så er vi veldig 
gode på sikkerhet. Her har vi 
selskaper som BankID, Signicat, 
Swipe, og Encap som alle er 
anerkjente løsninger der ute.

Viktigste poeng om fintech fra vår 
samtale? 
Kom deg ut i verden, fintech er som 
annen teknologi - born global.

FINTECH med Olav Balandin, DiggEcard

Podkast  #0345
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Hvilket formål har bruken av gavekortet i 
store modne markedet?
a) Gavekort brukes for å skape mer-salg
for å friste folk inn i butikken
b) Formålet er at kunder ikke skal trenge
å dra fysisk til butikken for å handle da
gavekort har koder som fungerer som
inngangsbillett til butikkenes hemmelige
online-store
c) De bruker gavekort for å gjøre det
enklere å gi kundene det de vil ha da
kundene kan laste opp egne preferanser
i kortet som avleses i butikken hvorav
systemet saumfarer hva av sortimentet
som tilfredsstiller disse

Gavekort brukes for å skape mer-salg for 
å friste folk inn i butikken

De har ikke utviklet en nødvendig 
material velstand for bruk av gavekort

Man kan legge ved en personlig hilsen, 
video eller bilde

Hvorfor klarer ikke land som Portugal å 
forstå konseptet med gavekort?
a) Det har aldri vert et konsept i Portugal
da kulturelle tradisjoner ikke ser behovet
for bruk av gavekort
b) De har ikke utviklet en nødvendig
material velstand for bruk av gavekort
c) De har ikke banke terminaler i det
hele tatt til å benytte seg av gavekort. All
betaling må skje med kontanter i landet

Hvordan gjør DiggEcard gavekort 
personlig?
a) Man kan legge ved en personlig hilsen,
video eller bilde
b) Man kan kun bruke pengene på
et produkt uavhengig av butikk som
spesifikt er valgt ut av den som gir
gaven som nettopp ønsker å gi deg dette
spesifikke produktet
c) Man kan skrive en hilsen på kortet til
personen som mottar det, samt at den
som gir gavekortet kan spesifikt velge
ut et produkt som er personlig ønsket
å gi mottaker uavhengig av butikken
produktet selges i

FINTECH med Olav Balandin, DiggEcard

Scann og besøk bedriften
https://www.diggecard.co.uk/

FINTECH
OLAV BALANDIN
CEO & FOUNDER
DIGGECARD

Podkast  #0345
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Tema Perspektiv

Byggeklossene som 
opprettholder tilliten i 
E-signaturer
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CTO og 
med-gründer av Idfy Norge, Rune Synnevåg, om API-er som 
hovedsakelig brukes for identifisering og signering, og hvordan 
det etterhvert også vil bli et økosystem rundt dette. Idfy har 
utviklet en programvareplattform for digitale tillitstjeneister som 
sikrer identifisering, signering, forsegling og arkivering. I episoden 
deler Rune sine synspunkt på hvordan fremtiden vil se ut når 
det kommer til identifisering og signering. Han forteller også om 
hvordan slike løsninger skapes og utvikles i dag.

Om bedriften
Idfy leverer digitale løsninger for risiko og det å beskytte seg mot 
svindel, og behandler en million profiler hver dag for mer enn 150 
selskaper. Disse inkluderer de mest kjente navnene innen fin-tech, 
P2P handel, forsikring, telecom, og e-commerce. Idfy sine 
proprietære systemer er bygd på det siste innen maskin-læring, 
basert i deteksjon, maskin-syn og teknikker for godkjenning av 
identitet. Disse systemene fanger opp nye bedragerier, samt 
svindel som tidligere fikk passere uoppdaget, og holder selskapets 
kunder, deres kunder og ansatte trygge.

Refleksjon
De nye løsningene innenfor bankverdenen sammenkobler alle 
aktørene og skaper en enklere måte å benytte banktjenester på. I 
Norge og Skandinavia er vi flinke til å stole på hverandre for å få til 
et slikt system, men hvilke forhåndsregler må tas før man før slike 
sammenkoblede tjenester som kan være digitale farer for privates 
finansielle liv? 

Tema:  FINTECH 

Gjest:    Rune Synnevåg 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: STARTUP

Innspilt: BERGEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• BankID 
• Finance innovation 
• “API” - Application Program Interface

Anbefalt lesing: 

• https://idfy.io/
 

FINTECH med Rune Synnevåg, Idify Norge 

FINTECH
RUNE SYNNEVÅG
CTO OG MED-GRÜNDER
IDIFY NORGE

PODKAST #346 BYGGEKLOSSENE SOM OPPRETTHOLDER TILLITEN I E-SIGNATURER. RUNE SYNNEVÅG, IDIFY NORGE

Podkast  #0346



13

Podkast  #0346

FINTECH med Rune Synnevåg, Idify Norge

 Norske forbrukere 
er ganske uredde for å ta i 
bruk ny teknologi, samt at 
de gjerne har mer penger 
å rutte med og dermed er 

mer interessert/uredd for å 
ta i bruk nye løsninger.

- Rune Synnevåg
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i fin-tech? 
Jeg er CTO i Idfy Norge, med ansvar 
for utviklingen av våre produkter/
API-er. Min interesse kom da vi 
etablerte Idfy og vi fikk en del 
større kunder/prosjekter i finans-
bransjen. Vi så at produktene vi 
hadde passet veldig bra å bygge 
på for å lage løsninger for Bank og 
Finans og spesielt for nye aktører/
startups som ønsker å utfordre de 
tradisjonelle.

Hva gjør dere på jobben? 
Vi lager API-er som hovedsakelig 
brukes for identifisering og 
signering, men etterhvert også et 
økosystem rundt dette. Mitt ansvar 
er å være arkitekt og planlegge hva 
vi skal lage og hvordan.

Hvorfor er det spennende? 
Det er spennende fordi det er 
et bra tempo, samt at det har 
fått en del oppmerksomhet og 
dermed ressurser i det siste. 
Norge/Skandinavia er også tidlig 
ute på en del områder (nettbank, 
mobilbetaling, elektronisk signering 
av lån etc).

Dine egne prosjekter innen fin-
tech? Vi lager byggeklosser som 
brukes av mange norske fin-techs 
(Fronteer,Kameo, Fundingpartner, 
Kredd), jeg var også arkitekt 
på Norges første PSD2 konto-
betalingsprosjekt for Nordea der 
vi laget direkte betaling fra konto. 
Før helgen så gikk vi live med vårt 
nyeste produkt Depositum. Dette 
er et samarbeid med Easybank 
og gjør det mulig å opprette 
depositumskonto automatisk ved 
opprettelsen av leiekontrakt. Vi 
håndterer også tilbakebetaling og 
utbetaling av depositumet i ettertid. 
Dette har vært et veldig spennende 
prosjekt og vi tror dette kan gi store 
besparelser for utleie-bransjen

Dine andre favoritt-eksempler 
på fin-tech internasjonalt og 
nasjonalt? Stripe er en mine 
favoritter fordi de ikke jobber 
direkte med sluttkunder, men har 
sett at det er et marked i å lage 
gode API-er som løser utfordringen 
med nettbasert betaling og gjør 
dette lett for utviklere som ønsker 
å bruke det i sine løsninger.

Hvordan pleier du å forklare fin-
tech? Selskaper som ved hjelp av 
IT og teknologi forsøker å lage nye/
forbedre tjenester innen Bank og 
finans.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? Norske forbrukere er ganske 
uredde for å ta i bruk ny teknologi, 
samt at de gjerne har mer penger 
å rutte med og dermed er mer 
interessert/uredd for å ta i bruk nye 
løsninger.

Et fremtids-sitat? 
Jeg er ikke så god på å spå 
fremtiden, men jeg tror at de 
som lykkes i fin-tech er dem som 
skjønner betydningen av gode API-
er og bygge støtte for at andre kan 
integrere seg mot dem, samt evner 
og se hvordan systemer kan spille 
hverandre gode.

FINTECH med Rune Synnevåg, Idify Norge

Podkast  #0346
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Hva er PSD2?
a) Et nytt EU-regulaitv, som tvinger
bankene til å åpne sin API slik at andre
tjenester får tilgang
b) En betalingsmetode som hjelper
kunden med å opprette konto i et firma i
mange land
c) En betalingsmetode du kan bruke
på din nettside. Hvor de orienterer
sikkerhet, lagring av kreditkort og
betaling

Et nytt EU-regulaitv, som tvinger 
bankene til å åpne sin API slik at andre 
tjenester får tilgang

Identitetsbekreftelse Application Programming Interface

Hva kan Idfy Norge bl.a hjelpe med?
a) Måle kundeopplevelsen i en bank
b) En plattform som deler de nyeste
tjenestene innen bank og fintech
c) Identitetsbekreftelse

Hva står API for?
a) Application Programming Interface
b) Anonymous Personalising Interact
c) Anonymous Profiling Interaction

FINTECH med Rune Synnevåg, Idify Norge

Scann og besøk bedriften
https://idfy.io/

FINTECH
RUNE SYNNEVÅG
CTO OG MED-GRÜNDER
IDIFY NORGE

Podkast  #0346
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Tema Perspektiv

Liten FinTech mot de 
store
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer og daglig 
leder av appen Tjommi, Henrik Johannessen, om hvordan han har 
ferdigstilt en app som utfordrer de store aktørene i varehandel. 
Gjennom appen Tjommi kan man få tilbake penger på varer du 
allerede har kjøpt, og Henrik forteller om hvordan dette fungerer. 
I podcasten diskuterer også Silvija og Henrik hvor mye teknisk 
kompetanse som kreves for å være en app-gründer.

Om bedriften
Appen Tjommi ble startet for å hjelpe kunden med å overvåke 
butikkenes pris-løfter, ettersom flere av butikker har såkalte 
prisgarantier, som garanterer at deres pris er lavest i markedet. 
Kjøper man en vare, og den faller i pris, vil bruker av appen kunne 
få mellomlegget tilbake. Appen gir beskjed dersom varen faller i 
pris, og kan overføre pengene til kontoen din dersom du er villig til 
å gi fra deg deler av fortjenesten (20 prosent).

Refleksjon
Er det forbrukerperspektivet eller forretningsperspektivet som 
har makten for den finansteknologiske utviklingen? ”Evolve or 
Die” sies det. Digitalisering av elektroniske tjenester er i vinden, 
og vi forbrukerne følger lydig etter. Med dette følger digitalisering 
av sensitiv informasjon. Hvordan ville du samkjørt utviklingen 
av finansbasert teknologi fra ditt forbrukerperspektiv med din 
sensitive informasjon?  

Tema:  FINTECH 

Gjest:    Henrik Johannessen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: STARTUP

Innspilt: BERGEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Innovasjon 
• E-commerce 
• Mentor- og mentierbruk  

Anbefalt lesing: 

• Contagious: why things catch on  - Jonah 
Beger

 

FINTECH med Henrik Johannessen, Tjommi 

FINTECH
HENRIK JOHANNESSEN
GRÜNDER OG DAGLIG 
LEDER
TJOMMI

PODKAST #395 LITEN FINTECH MOT DE STORE. HENRIK JOHANNESSEN, TJOMMI

Podkast  #0395
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Podkast  #0395

FINTECH med Henrik Johannessen, Tjommi

 App-tjenesten, 
Tjommi, henter 

automatisk ut prisløftene 
til butikkene, slik at du 

ikke trenger å gjøre denne 
prosessen selv. Slik sett 

tilbyr vi en kontrovers til 
kjeder som tilbyr prisløfter. 
Vi møtte stor motstand fra 
kjedene når vi lanserte og 
nå kommer vi med en ny 
teknisk løsning som gjør 
oss usynlige mot kjedene. 
Da får vi se hva de sier til 

denne løsningen.
- Henrik Johannessen
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi? 
Mitt navn er Henrik Johannessen. 
Jeg er en fulltidsstudent som har 
grundet appen Tjommi. Jeg kunne 
egentlig svært lite om teknologi 
frem til jeg startet med prosjektet 
og ble automatisk en prosjektleder 
for et prosjekt uten tekniske 
kompetanse. Da måtte jeg lære meg 
alt far scratch og ble bare mer og 
mer interessert i teknologi.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Tjommi er et veldig enkelt produkt 
å forstå, altså vi automatisk henter 
ut pris-løftene til butikkene, slik 
at du ikke trenger å gjøre denne 
prosessen selv. Det viktigste er 
veldig enkelt “Hvordan gjøre denne 
prosessen, så smertefri som 
overhode mulig for våre brukere”. 
Kort fortalt så handler det mye om 
kundeopplevelsen.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi? 
Hvordan kan vi lage teknologi som 
forenkler hverdagen til kunden.

Hvorfor er det spennende? 
Det er noe med det å lage noe som 
folk kan ha nytte av. Vi har fått 
så mange tilbakemeldinger som 
“Norges beste app”, noe som er 
supergøy.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Tjenesten Tjommi tilbyr er egentlig 
en kontrovers for kjedene som 
tilbyr disse pris-løftene. Vi møtte 
stor motstand fra kjedene når vi 
lanserte og nå kommer vi mede 
en ny teknisk løsning som gjør oss 
usynlige mot kjedene. Da får vi se 
hva de sier til denne løsningen.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Tjommi.

Dine andre favoritt-eksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt? 
Det som skjer innen bank nå er 
utrolig kult. Eksempelvis Revolut.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Skulle jeg tilbake på skolebenken 
nå, så hadde jeg studert noe innen 
IT. Trenger nødvendigvis ikke kunne 
selve kodingen, men det å forstå 
hvordan ting fungerer err viktig.

Et favoritt fremtidssitat? 
I Tjommi case og for mange 
fremtidige gründere “unknown 
unknows” av Donald Rumsfeld.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
At man trenger ikke å ha mye 
teknisk bakgrunn for å se 
muligheter. 

FINTECH med Henrik Johannessen, Tjommi
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Hvordan kan “open innovation” skape 
veskt i samfunnet?
a) Åpner for at nyetableringer raskere
skaper verdi gjennom kunnskapsdeling
b) Med «open innovation» menes det at
nyetableringer skal overvåkes av juridiske
mandater i oppstartsfasen på 9 måneder
for vurdering av verdiskapning med
spørsmål om fortsettelse
c) Alle nyetableringer er juridisk pålagt å
dele sine fremgangsmåter

Åpner for at nyetableringer raskere 
skaper verdi gjennom kunnskapsdeling

Nasjonale politiske forretningsvilkår Evolve or die!

Hvilke hindringer kan ødelegge for 
internasjonal ekspansjon?
a) At det liknende allerede finnes i andre
land
b) Forskjellig PSD2 vilkår i hvert land å ta
hensyn til
c) Nasjonale politiske forretningsvilkår

Hvilken tid er vi inne i for 
gründerinnovasjon?
a) Evolve or don’t evolve!
b) Evolve and solve!
c) Evolve or die!

FINTECH med Henrik Johannessen, Tjommi

Scann og besøk bedriften
https://tjommi.app/
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Tema Perspektiv

«Open Innovation» i 
praksis
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Head of Project 
Development hos NCE Finance Innovation, Simen Armond, om 
hvordan vi kan skape et sterkere økosystem gjennom «Open 
Innovation». NCE Finance Innovation er en del av klynge-
programmet Norwegian Center of Expertise (NCE), støttet av 
den norske regjeringen, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd 
og SIVA. Simen deler sine erfaringer fra NCE, og forteller oss 
om hvordan vi kan drive prosjekter på tvers av finans, IT og 
tjenesteleverandører. Silvija og Simen diskuterer også hvordan 
samarbeid mellom konkurrenter kan utgjøre reell verdi for alle 
involverte parter.

Om bedriften
NCE Finance Innovation er en norsk klynge for innovasjon innen 
fin-tech. Målet for klyngen er å skape nye finansielle tjenester 
og løsninger gjennom eksisterende og nye selskaper, og å øke 
eksporten av fin-tech til internasjonale og globale markeder. NCE 
Finance Innovation er en del av klynge-programmet Norwegian 
Center of Expertise (NCE), støttet av den norske regjeringen, 
Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA.

Refleksjon
Det blir bare lettere og lettere å gjennomføre 
transaksjoner. Årsaken er ønsket om kontantfrie løsninger 
som legger mer vekt over på bruk av kort i form av ulike 
løsninger som ”tapping” av mindre beløp, automatiske trekk 
på apper og kontantfrie virksomheter. Med den nye PSD2 
direktivet er hensikten at svindel skal bli enda vanskeligere, 
men hvordan skal det la seg gjøre når kortet representer 
forbrukernes “pengebinge” som blir lagt igjen overalt og 
kan trekkes lettere? Hva tenker du er viktig i forenklingen av 
privatøkonomien?

Tema:  FINTECH 

Gjest:    Simen Armond 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: CLUSTER

Innspilt: BERGEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Innovasjon 
• Samarbeidsprosjekter 
• Maskinlæring

Anbefalt lesing: 

• Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon 
Valley Startup

 

FINTECH med Simen Armond, NCE Finance Innovation 

FINTECH
SIMEN ARMOND
HEAD OF PROJECT 
DEVELOPMENT
NCE FINANCE INNOVATION

PODKAST #396 «OPEN INNOVATION» I PRAKSIS. SIMEN ARMOND, NCE FINANCE INNOVATION

Podkast  #0396



21

Podkast  #0396

FINTECH med Simen Armond, NCE Finance Innovation

 «Open Innovation» 
er søken etter innovasjon 
utenfor eget selskap, hvor 
man inngår tillitsbaserte 

«gi og få» relasjoner 
på tvers av størrelse og 

disiplin.
- Simen Armond
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Hvem er du, og hvordan ble 
du interessert i fin-tech/
open innovation?  
Aktiv småbarnsfar,  fag-nerd 
på teknologi men henter mest 
energi av å jobbe med mennesker 
fremfor maskiner. Brenner for 
oppstarts-selskaper etter å ha 
drevet eget selskap i flere år og 
sett  mulighetene som god drahjelp 
kan gi.

Hva gjør dere på jobben?  
Driver prosjekter på tvers av finans, 
it og tjenesteleverandører.

Hva er de viktigste konseptene i 
fin-tech/open innovation?  
Hvordan samarbeid mellom 
konkurrenter kan gi reell verdi for 
bank/finans som deltar men også 
for støtte-disipliner som jurister, 
tech og akademia.

Hvorfor er det spennende?  
Fordi et sterkere økosystem gi verdi 
til alle våre medlemskategorier, 
den såkalt  femfaktors-modellen 
for klynger: startups/entreprenører, 
risikokapital, etablerte/corporates, 
myndigheter og akademia.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?  
At i samarbeidsprosjekter på 
tvers av deltagerne i en klynge 
kommer ROI til forskjellig tid for 
disse forskjellige medlemmene.  
Bevissthet rundt dette er viktig for 
å få alle med og alle til å holde ut. 
Forventnings-avklaringer tidlig er 
essensielt.

Dine egne prosjekter innen fin-
tech?  
Jobber med pre-PSD2 prosjekt, 
for samarbeid om datautveksling 
og teknisk oppsett mellom tre 
banker i vår klynge. Innen forsikring 
jobber vi med å samle data på 
tvers av selskaper for å gi større 
datagrunnlag for å bedre kunne 
detektere forsikringssvindel.  
Innen KYC og AML jobber vi aktivt 
med å involvere og koble våre 
mindre og nyere medlemsbedrifter 
med det etablerte for å finne 
fellesprosjekter.

Dine andre favoritt-eksempler 
på fin-tech/open innovation 
internasjonalt og nasjonalt?  
Nasjonalt liker jeg måten 
f.eks sbanken  og quantfolia, 
sparebanken vest og folio jobber 
sammen for å gi kundene et bedre 
produkt basert på investering og 
godt samarbeid. Internasjonalt 

bruker jeg til dagen Curve, ett kort 
som kan switche mellom å belaste 
alle mine andre kort.

Hvordan pleier du å forklare  fin-
tech/open innovation?  
Open innovation bruker jeg om 
søken etter innovasjon utenfor 
eget selskap, hvor man inngår 
tillitsbaserte gi/få relasjoner på 
tvers av størrelse og disiplin.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?  
Vi har en høy grad av tillit og 
integritet. Kommer ned til individer 
som samles i samme rom. Vi i 
NCE FI tar oss av å sikre juridiske 
avklaringer på konkurranse og 
samarbeid slik at det kan være 
trygghet om den delen.

Et fremtids-sitat?  
To connect the dots you must first 
collect the dots.

Viktigste poeng om fin-tech/
open innovation fra vår samtale?  
Samarbeid på tvers av konkurrenter 
kan forenkles med en nøytral 
tredjepart som driver, som har som 
interesse ene og alene å få suksess 
i prosjektet!

FINTECH med Simen Armond, NCE Finance Innovation
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Hvilken strategi har Finance Innovation 
for å skape et samarbeidsvillig 
økosystem?
a) En ærlig og åpen tilnærming som en
nøytral tredjepart for å bygge tillitt
b) Som en offensiv tredjepartrolle med
sterke ressurser som er nødvendig for å
stille sterkt
c) Med en kritisk forretningsmodell hvor
forskjellige fokus legges på utviklingen;
den ene parten tenker finansielt, mens
tilbyder fokuserer på produktet

En ærlig og åpen tilnærming som en 
nøytral tredjepart for å bygge tillitt

Samarbeid mellom store og små 
bedrifter avhenger av tilbud om tillitt fra 
store bedrifter slik at de kan tjene verdi i 
form av ny kunnskap om strukturkapital 
fra innovative idéer fra mindre aktører

Det sier jo at alle banker skal åpne 
opp for å dele kontoinformasjon om å 
muliggjøre betalinger på tvers av banker 
og åpner opp for tredjeparter

Hvilken verdi ses gjennom samarbeid 
mellom store og små bedrifter?
a) De store bedriftene tjener penger på
å investere i små bedrifters innovative
idéer
b) Små bedrifter får veiledning og hjelp
mot at de store bedriftene får nytte av
idéer til egen vinning
c) Samarbeid mellom store og små
bedrifter avhenger av tilbud om tillitt fra
store bedrifter slik at de kan tjene verdi i
form av ny kunnskap om strukturkapital
fra innovative idéer fra mindre aktører

Hvilket direktiv kom med PSD2?
a) Vi må forenkle forbrukets muligheter
slik at både det internasjonale og det
nasjonale markedet vokser for å skape
sirkulær vinning
b) «Private Sallary Demands» vol. 2 går
ut på innkrevinger fra EU om at bankene
skal ta mer ansvar med ytterligere
IoT løsninger for økt observasjon av
kundenes brukskontoer mtp svindel
c) Det sier jo at alle banker skal åpne
opp for å dele kontoinformasjon om å
muliggjøre betalinger på tvers av banker
og åpner opp for tredjeparter

FINTECH med Simen Armond, NCE Finance Innovation

Scann og besøk bedriften
https://financeinnovation.no/
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Tema Perspektiv

What's NEW
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer av NEW & 
Company, Tore Totland, om hvordan teknologi er med å definerer 
nye forretningsmodeller. NEW & Company er et nettverk av erfarne 
gründere som fokuserer på hvordan digitale forretningsmodeller 
og nye teknologier former forskjellige bransjer. Tore forteller om 
hvordan IOT nå utfordrer plattformer, og deling av informasjon 
innen tradisjonelle forretningsmodeller. Silvija og Tore diskuterer 
også hvordan vi kan skape nye kundeopplevelser ved å koble 
sammen smarte løsninger fra flere hold.

Om bedriften
NEW & Company er et nettverk av erfarne gründere som fokuserer 
på hvordan digitale forretningsmodeller og nye teknologier former 
forskjellige bransjer. Via en start-up approach jobber selskapet 
med organisasjoner for å skape uavhengige virksomheter, ofte i 
form av spin-offs eller joint ventures. NEW søker etter løsninger 
som kan skaleres for sine kunder, og trives i en verden som sulter 
etter nye disruptive concepts. Selskapets visjon er å utforme 
små og smidige tilpassede team med evnen til å bygge bro over 
forretningsforståelse, kreativitet og tekniske ferdigheter.

Refleksjon
Vil det være forbrukervennlig å implementere generalisert bruk 
av  IoT i nasjonens avfallshåndtering når daglig husavfall er en 
stor del av vår atferd? Eller er det nettopp endring av atferden 
som vi som forbrukere må stå til ansvar for i ildens hete av global 
oppvarming?  

Tema:  LØRNBIZ 

Gjest:    Tore Totland 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: CLUSTER

Innspilt: BERGEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• IoT 
• Sirkulær økonomi 
• Innovasjon

Anbefalt lesing: 

• Anders Waage Nilsen sine innlegg i DN
 

LØRNBIZ med Tore Totland, NEW and Company AS 

LØRNBIZ
TORE TOTLAND
GRÜNDER
NEW AND COMPANY AS
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LØRNBIZ med Tore Totland, NEW and Company AS

 Vi har veldig tro 
på å utvikle tekniske 

økosystemer. Det betyr 
at vi ser etter muligheter 

til å koble sammen 
smarte løsninger fra 
flere, for å skape nye 

kundeopplevelser og se 
muligheter på tvers av 
tradisjonelle modeller.

- Tore Totland
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Utdanning og hobby? 
Sivilingeniør Industriell økonomi og 
teknologiledelse (indøk). Hobby: 
trening, ski, gadgets 

Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi? 
Jeg er sivilingeniør men har jobbet 
lenge som konsulent med fokus på 
tradisjonelle bransjer og metoder. 
Teknologiutviklingen har gjort at 
det det meste nå er i bevegelse og 
bransjer smelter sammen. Disse 
mulighetene vil jeg være en del av.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Vi har veldig tro på å utvikle 
tekniske økosystem eller 
byggeklosser, som vi kaller det 
i NEW. Det betyr at vi ser etter 
muligheter til å koble sammen 
smarte løsninger fra flere for å 
skape nye kundeopplevelser og se 
muligheter på tvers av tradisjonelle 
modeller .

Hva fokuserer du på innen 
teknologi? 
Vi har veldig fokus på cloud og vi 
jobber med flere IOT plattformer .

Hvorfor er det spennende? 
IOT plattformer og deling av 
informasjon utfordrer virkelig 
tradisjonelle forretningsmodeller. 
Når vi ser hvilke enorm verdi dette 
gir og samtidig hvor vanskelig det er 
å få til, gjør det spennende .

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Alle snakker om innovasjon 
og distrupsjon og bruker veldig 
mye ressurser på å endre seg 
innenfor etablerte modeller og 
avgrensninger. Det handler om å 
faktisk gjøre det. Her er det store  
kontroverser i det offentlige 
mellom ambisjon og evne til å 
gjennomføre .

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
WasteIQ, imove, ZTL Payment 
Solution, Turbo Tape Games,  
Quantfolio, Stacc.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt? 
Amazon har vist en unik evne til å 
koble ulike tekniske byggeklosser 
til å virkelig endre måten vi tenker 
på gjennom å tørre å prøve ut nye .

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Lære og anvende ny teknologi og 
være super nyskjerrig på hvordan 
denne kan endre brukeropplevelser 
og fundamentale nye måter å tenke 
på .

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Samarbeid, bygging av teknologiske 
økosystem som fremmer deling. 
Vel utbygd infrastruktur og høy 
teknologisk kompetanse gjør at 
Norge er en perfekt "sandbox" for 
utvikling av nye selskaper med 
globale ambisjoner .

Et favoritt fremtidssitat? 
“The best way to predict the future 
is to create it.”  - Abraham Lincoln . 

LØRNBIZ med Tore Totland, NEW and Company AS
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Hvorfor kan privat-offentlig samarbeid 
lønne seg for innovative ideér?
a) Det forbigår restriksjoner som gir
raske løsning på problematikk
b) Det offentlige tjener skatt på å støtte
private innovative løsninger som settes
i live
c) De private aktørene får
konsulettjeneser

Det forbigår restriksjoner som gir raske 
løsning på problematikk

Med budskapet «skin in the game» skal 
man som rådgiver deleie for å kjenne 
på oppturer og nedturer sammen med 
aktøren for innovasjonsidéen

Godt grunnlag skaper systematisk arbeid 
og gir en raskt stigene MVP for å skape 
verdi

Hvordan fungerer NEW-modellen?
a) Med budskapet «skin in the game»
skal man som rådgiver deleie for å
kjenne på oppturer og nedturer sammen
med aktøren for innovasjonsidéen
b) Med «just do it» som mantra skal man
som rådgiver gi motivasjon og veiledning
i riktig retning med korte tidsfrister for
resultater
c) Med visjonen «green venture» skal
rådgiverene i NEW kun fokusere på
grønne prosjekter i samarbed med det
offentlige

Hvorfor er det viktig med gode 
byggeklosser i oppstartsfasen?
a) Pitchen av idéen blir lettere når
investorer kontaktes
b) Godt grunnlag skaper systematisk
arbeid og gir en raskt stigene MVP for å
skape verdi
c) Grunnlaget har egentlig ikke så mye å
si så lenge idéen er god

LØRNBIZ med Tore Totland, NEW and Company AS

Scann og besøk bedriften
https://www.new.no/
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Tema Perspektiv

En ny autonom verden
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer av 
Disruptive Technologies AS, Erik Fossum Færevaag. Distruptive 
Technologies har skapt et stystem med små effektive, kraftige og 
tilpasningsdyktige sensorer. I episoden snakker Silvija og Eirik om 
IoT og hvordan verden skal ombygges for bærekraft.

Om bedriften
Distruptive technologies AS er selskapet som har skapt et system 
med små, effektive, kraftige og tilpasningsdyktige IoT sensorer 
for å nå et stadig større antall driftskomponenter. Distruptive 
Technologies gjorde også datakryptering til en hovedprioritet. 
Endelige, sikre, kostnadseffektive og bærekraftige operasjoner 
som gir folk mer frihet til å drive med mer givende sysler.

Refleksjon
Nevn to muligheter innenfor IoT som er med å styrke den grønne 
utviklingen, og forklar hva du tror skal til for at Norge skal tørre å 
satse mer på grønn teknologi.

Tema:  MAKERS 

Gjest:    Erik Fossum Færevaag 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: BERGEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Mikroteknikk 
• IoT
• Bærekraft 
• Sensorikk 
• Chip-design

Anbefalt lesing: 

• Industri 4.0 
• Innovasjonsbloggen
 

MAKERS med Erik Fossum Færevaag, Disruptive Technologies AS 
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MAKERS med Erik Fossum Færevaag, Disruptive Technologies AS

 Vi går inn i 
en spennende tid der 

verden skal bygges om 
for bærekraft og det 
grønne. Jeg tror det 

er flere teknologi- og 
produktmuligheter enn 
noensinne. Vi må tørre 
å investere og ta noen 

personlige konsekvenser.
- Erik Fossum Færevaag
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi? 
Jeg har holdt på med elektronikk 
siden jeg var 5. Min far jobbet med 
feilsøking av radio/TV og familie 
med ingenørbakgrunn.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Innen teknologi er det å presse 
grensene mot det vi tror er mulig 
innenfor vårt fagfelt.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi? 
Produktdefinisjon
Hvorfor er det spennende? 
Jeg er en drømmer som liker og 
visualisere fremtiden med ulike 
muligheter og tenke på hvordan 
produkt/teknologi kan passe inn.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Miljøspørsmålene. Tiltak med 
personlige konsekvenser gir stor 
motstand.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt? 
Vi har antakelig tusener av 
konkurrenter. Men ingen 
som leverer tilsvarende på 
våre hovedsalgspunkter: størrelse, 
robusthet, enkelhet og kostnad.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Dybdekunnskap innenfor 
fremvoksende teknologier 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Norge i særskilt posisjon.  Mange 
dyktige fagpersoner, flere 
vellykkede høyteknologibedrifter, 
gode læringsmiljø, mye kapital og 
et godt kredibelt verdensrenomè.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Vi går inn i en fantastisk spennende 
tid der verden skal bygges om 
for det bærekraft og det grønne. 
Jeg tror det er flere teknologi og 
produktsmuligeter enn noensinne, 
og har stor tro på verden. Vi må 
bare tørre å investere og ta noen 
personlige konsekvenser.

MAKERS med Erik Fossum Færevaag, Disruptive Technologies AS

Podkast  #0398
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Hva er mikroelektronikk?
a) Små mikrochiper som står inne i TV og
datamaskiner
b) Små mikrochiper som står inne i
mobiltelefoner og datamaskiner
c) Store mikrochiper som står inne i
mobiltelefoner og datamaskiner

Små mikrochiper som står inne i 
mobiltelefoner og datamaskiner

At de er energieffektive og bruker så lite 
strøm som mulig

Det ble bygget på printkort eller 
kretskort

Hva er nevnt som et viktig element når 
de utvikler Chipcon?
a) At de er energieffektive og bruker så
lite strøm som mulig
b) At de kan bygges til å bli enda mindre
med større effekt
c) At de kan lett kopieres for å produsere
mer

Hvordan bygget man radiosendere før 
chipen kom?
a) Det ble bygget på printkort eller
kretskort
b) Det ble bygget på kunstig intelligens
og kretskort
c) Det ble bygget på LEGO

MAKERS med Erik Fossum Færevaag, Disruptive Technologies AS

Scann og besøk bedriften
https://www.disruptive-technologies.com/

MAKERS
ERIK FOSSUM 
FÆREVAAG
GRÜNDER
DISRUPTIVE 
TECHNOLOGIES AS

Podkast  #0398
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Tema Perspektiv

Hvilken retning har 
digi-toget?
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder av 
Innolab ved Bergen Kommune, Kjersti Eiken. Med erfaring fra 
en av Europas største teknologigigant har Kjersti tatt med seg 
viktigheten av å se på teknologi som et verktøy som fremmer 
og materialiserer det mennesker klarer å tenke ut på forhånd. I 
episoden forteller hun hvordan Innolab jobber for å tilrettelegge 
for digitalisering og nye arbeidsmetoder i offentlig sektor - en 
sektor som forvalter og utvikler noen av de viktigste tjenestene 
og oppgavene vi har i samfunnet. Silvija og Kjersti reflekterer 
også over hvordan man møter skepsisen ansatte ofte har til ny 
teknologi. 

Om bedriften
Innolab er en fysisk møteplass og knutepunkt for idéarbeid i 
kommunen om innovasjon og digitalisering på alle områder. Målet 
er å skape en enklere vei for gode idéer og forslag til forbedringer 
inn til kommunen. Byrådet vedtok å etablere Innovasjonslaben 4. 
mai 2017 i forbindelse med behandlingen av saken «Digitalisering 
og innovasjon i Bergen kommune 2017-2020».

Refleksjon
Digifrid er robotstyrte saksbehandlere. Mange innenfor offentlig 
og privat sektor føler at teknologiutviklingen går for fort, og de 
føler seg utelatt. Hvordan kan vi komme skeptikerne i møte og 
hva er de faktiske fordelene og ulempene med å ha robotstyrte 
saksbehandlere i samfunnet?

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:   Kjersti Eiken 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: BERGEN

Vert: Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Automatisering
• Offentlig innovasjon
• Mobilitet
• Data
• Endringsledelse

Anbefalt lesing: 

• Digitaliseringskonferansen 11.-12.juni på
Gardermoen

• «Med data skal landet bygges».

LØRNSOC med Kjersti Eiken, Bergen Kommune 

LØRNSOC
KJERSTI EIKEN
LEDER AV INNOLAB
BERGEN KOMMUNE

PODKAST #399 HVILKEN RETNING HAR DIGI-TOGET?. KJERSTI EIKEN, BERGEN KOMMUNE
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LØRNSOC med Kjersti Eiken, Bergen Kommune

 Det siste 
digitaliseringstoget er 

ikke i ferd med å forlate 
perrongen. Det går mange 
digi-tog hele tiden, i ulike 
retninger, så pass deg vel 
for hvilket tog du hopper 

på. Vi vil aldri hoppe 
på feil tog om vi bruker 
kappgangfilosofien i det 
vi foretar oss: «En fot i 

bakken hele tiden, og gå 
sykt fort».

- Kjersti Eiken
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi? 
Jente fra bygden, jobbet i 20 år 
med salg, ledelse, nettverksbygging, 
rådgivning og medarbeiderutvikling.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Forvalter og utvikler noen av de 
viktigste tjenestene og oppgavene 
vi har i samfunnet. Vi vil at 
innbyggerne våre skal bo, jobbe, 
utdanne seg og leve på best mulig 
måte i kommunen og regionen vår 
ved å finne gode digitale løsninger 
og digitale samarbeidsprosjekter 
både på regionalt og nasjonalt plan.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi? 
Trygg  digitalisering og eierskap av 
data til innbyggerne som forvaltes 
av kommunene.  Teknologi som 
kan gi kraft til flere enn dem 
som i utgangspunktet var tiltenkt 
teknologiprosjektet.  Teknologi 
som kan lukke gapet mellom rik og 
fattig, stor og liten, ny og gammel i 
landet, ung og gammel i sinnet.

Hvorfor er det så spennende? 
Skaperkraft kommer når vi tør å 
dele, se og høre hva andre tenker 
og mener uten å gå i forsvar eller 
frykte for egen integritet. Tenke 
utenfor boksen, tørre å stå i det 
ukomfortable lenge nok til å se 
at det finnes andre måter å løse 
oppgaver på enn slik man alltid har 
gjort det. Tørre å dele data med 
andre utenfor egen bransje.

Hva synes du er de mest 
interessante motsetningene?  
Smartbydebatten – hvor smart 
er den egentlig? Fra ord til 
handling – hvor kan vi se effekten 
av alle konferanser, workshops 
og hackathons?  

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?  
Etablert og satt i drift 
innovasjonssenteret INNOLAB i 
Bergen og Ullensaker kommune 
og holder nå på å etablere i 
Bjørnafjorden kommune. Igangsatt 
Innovasjonspartnerskapet «1 
000 bygg – 10 000 muligheter». 
Fasilitator for MUST – 
Mobilitetslaboratorium for Utvikling 
av Smarte Transportløsninger. 
Bidragsyter i starten for 
etablering av datasjø-prosjekt 
med big data i skikkelige real life 
usercaser. Kulturbyggingsprosjekter 

for kommunale enheter i 
omstillinger.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Vi må dele innsikt og kompetanse 
på en måte som gjør at vi kommer 
vekk fra alt pratet og kan handle 
sammen, skape sammen, utvikle 
sammen.

Er det noe vi gjør her i Norge som er 
unikt? 
Kommunene er i ferd med å våkne 
opp fra dvalen, og vi har skjønt at vi 
heller må samle og etablere noen 
store kraftfelt som kan gi vekst til 
næring og tjenesteutvikling for hele 
landet.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Det siste digitaliseringstoget er ikke 
i ferd med å forlate perrongen – 
det går mange digi-tog hele tiden, i 
ulike retninger, så pass deg vel for 
hvilket tog du hopper på.    

LØRNSOC med Kjersti Eiken, Bergen Kommune

Podkast  #0399



KURS SPØRSMÅL

RIKTIG SVAR

35

Hva er Digifrid?
a) Digifrid er en chatbot
b) Digifrid er en robotstyrt saksbehandler
c) Digifrid er Bergen kommune sin
støvsuger-robot

Digifrid er en robotstyrt saksbehandler 13000 Etaten kan analysere dataene til å 
effektivisere prosesser og predikere 
lekkasjer

Hvor mange sensorer implementerte 
vann- og avløpsetaten?
a) 13000
b) 3000
c) 7000

Hvordan kan vann- og avløpsetaten 
bruke dataene fra disse sensorene?
a) Etaten kan bruke dataene til å
implementere nye rør
b) Etaten kan samle opp dataene til
senere bruk
c) Etaten kan analysere dataene til å
effektivisere prosesser og predikere
lekkasjer

LØRNSOC med Kjersti Eiken, Bergen Kommune

Scann og besøk bedriften
https://www.bergen.kommune.no/

LØRNSOC
KJERSTI EIKEN
LEDER AV INNOLAB
BERGEN KOMMUNE
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Tema Perspektiv

Digitalisering og 
sirkulærøkonomi
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Partner i NEW AS 
og produktutvikler i Waste IQ, Anders Waage Nilsen, om forholdet 
mellom IoT og sirkulær økonomi. Waste IQ adresserer kjente 
utfordringer i avfallsbransjen med digitalisering, standardisering 
og samarbeid. Anders forteller om hvordan dette avfallsselskapet 
fra Bergen økte resirkuleringsgraden med 28 prosent gjennom 
smart digitalisering. Silvija og Anders diskuterer også hvilke nye 
forretningsmodeller som muliggjøres gjennom sporbarhet av data. 

Om bedriften
Waste IQ adresserer kjente utfordringer i avfallsbransjen med 
digitalisering, standardisering og samarbeid. Selskapet sin 
teknologi har bidratt til å «normalisere» data fra ulike leverandører. 
Dataene holder høy kvalitet, og kan dermed også brukes som 
fakturaunderlag, som grunnlag for logistikk-planlegging, og presis 
statistikk for å analysere hvordan avfallssystemet kan forbedres. 
WasteIQ har skapt et fagmiljø som kombinerer teknologiforståelse 
og avfallskompetanse og et moderne teknologisk rammeverk 
for sømløs dataflyt, digitale brukeropplevelser og nye 
forretningsmodeller. Løsningen til Waste IQ kan bidra til at 
gjenvinningsbransjen blir mer effektiv i sin drift og samtidig en 
viktig leverandørindustri.

Refleksjon
Er økonomisk belønning den eneste veien å gå for at folk skal 
være endringsvillige ovenfor hensynsløs avfallshåndtering?

Tema:  LØRNBIZ 

Gjest:    Anders Waage Nilsen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: CLUSTER

Innspilt: BERGEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Sirkulær økonomi 
• Gründerskap 
• Sensordata 
• Community

Anbefalt lesing: 

• Bok: Learning From the Octopus: How 
Secrets from Nature Can Help Us Fight 
Terrorist Attacks, Natural Disasters, and 
Disease

 

LØRNBIZ med Anders Waage Nilsen, NEW AS og Waste IQ 

LØRNBIZ
ANDERS WAAGE NILSEN
PARTNER OG 
PRODUKTUTVIKLER
NEW AS OG WASTE IQ

PODKAST #400 DIGITALISERING OG SIRKULÆRØKONOMI. ANDERS WAAGE NILSEN, NEW AS OG WASTE IQ
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LØRNBIZ med Anders Waage Nilsen, NEW AS og Waste IQ

 Det å finne et felles 
grensesnitt hos mennesker 
er den nye utfordringen. 
Der det før handlet om 

å reise murer som skapte 
en form for ekslusiv 

markedsadgang, handler 
det nå om å skape mer 

åpenhet, sammenkobling 
og et felles grensesnitt. 

Hvis folk kan bli flinkere 
til å minne seg selv på 

dette, så tror jeg at Norsk 
næringsliv vil kunne 
drive langt viktigere 

verdiskapning.
- Anders Waage Nilsen
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Utdanning og hobby? 
Utdanning: Halvstudert 
samfunnsviter med design/
forretningsutvikling 
Hobby: Friluftsliv og musikk.

Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi? 
Via publiseringsteknologi, som 
redaktør. Ble interessert i leseren 
som bidragsyter. Community.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Endrer teknologikultur. Skaper 
økosystem og dataflyt som trengs 
for at en lineær økonomi skal 
bevege seg i sirkulær retning.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi? 
Anvendt IoT. Forretningsmodeller 
som muliggjøres av sporbarhet.

Hvorfor er det spennende? 
Fordi det utfordrer dypt rotfestede 
konvensjoner. Og fordi det krever 
at man jobber med mennesker og 
maskiner samtidig.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Jeg synes medias forhold til 
plattformene er interessant. 
Mediebransjen har blitt utfordret 
både på den sosiale grafen og 
kunnskapsgrafen, men har vært 
fullstendig ute av stand til å møte 
utfordringen strategisk. Nå fungerer 
abonnementsmodellen, men 
offentligheten er blitt fullstendig 
fragmentert. Revirtenkningen har 
vært for rotfestet.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
NEW AS, konseptutvikler LYTT, 
WasteIQ AS.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt? 
Jeg er opptatt av ressursorientert 
teknologi. Hvordan får vi råstoffer 
til å gå flere runder i loopen? Jeg 
synes Blue Crude sin satsning på 
syntetisk drivstoff er interessant, 
jeg liker Bergen Carbon Solutions, 
jeg liker Invertabro. Her hjemme 
synes jeg evnen til å elektrifisere 
båttransport er fascinerende.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Kombinatorisk innovasjon. Konsept-
tenkning. System-analyse. Evnen 
til å tenke i organisk utvikling av 
prosjekter.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Vi har en veldig god skole. Men 
vi bør ta et kraftig oppgjør med 
tendensen til å bryte verden ned i 
fagsiloer.

Et favoritt fremtidssitat? 
"Pessimist of the intellect, but 
optimist of the will" -Antonio 
Gramsci. 

LØRNBIZ med Anders Waage Nilsen, NEW AS og Waste IQ
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Hva er det overordnede målet til Imove-
prosjektet?
a) Å utnytte hele økosystemet rundt
kollektive tilbud
b) Å utnytte hele økosystemet rundt
bilhold
c) At alle skal betale en egen avgift for å
kaste søppel

Å utnytte hele økosystemet rundt bilhold En brikke som åpner avfallsluken og 
registrerer hvor mye du kaster En brikke 
som gir deg gratis parkering i sentrum

Da “Pay as you throw” ble innført økte 
resirkuleringsgraden i Bergen med 28 % 
fra én dag til en annen

Hva er en RF4-brikke?
a) En brikke som gjør at du kan kjøre 100
% tollfritt med elbil
b) En brikke som åpner avfallsluken og
registrerer hvor mye du kaster
c) En brikke som gir deg gratis parkering
i sentrum

Anders nevner en revolusjonering over 
natten i Bergen på grunn av politiske 
vedtak innen avfallshåndtering. Hva var 
resultatet?
a) Ikke som ønsket helt enda da målet
er 28 % resirkulert avfall av totalt avfall
i Bergen. Per i dag er prosenten på 19 %,
men med offentlige oppfordringer øker
resirkuleringen gradvis
b) Da Bergen innførte samfunnstjeneste
og et tosifret beløp i bot som
restriksjoner dersom man hiver
større gjenstander i restavfall,
begrenset forbrukernes hensynsløse
avfallshåndtering drastisk ned
c) Da “Pay as you throw” ble innført økte
resirkuleringsgraden i Bergen med 28 %
fra én dag til en annen

LØRNBIZ med Anders Waage Nilsen, NEW AS og Waste IQ

Scann og besøk bedriften
https://www.wasteiq.no/

LØRNBIZ
ANDERS WAAGE 
NILSEN
PARTNER OG 
PRODUKTUTVIKLER
NEW AS OG WASTE IQ
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Lørn manifesto 
Ingen bør kaste bort tid og penger på ferdigheter som snart er ubrukelige. Vi 
må lære relevante ting for den fremtiden vi skal inn i. En reklame spør: do you 
think it is about mindset or skillset? Svaret er: BOTH! Mindset uten skillset er 
ubrukelig; skillset uten mindset er rettningsløs.

Skillsa for fremtiden vil være en kombinasjon av teknologisk kunnskap og mot 
til å tenke selv. Vi må tørre å mene noe om hvordan denne fremtiden skal være, 
for å kunne ta aktive valg.Det er for enkelt å si at «vi bare lærer kidsa å kode». 
Det er alle som må lære og vi må lære mer enn koding. Vi trenger å lære kidsa og 
alle andre, DIGITAL SKAPERKRAFT. Vi må bli noe mer enn gode forbrukere av ny 
teknologi – vi må kunne skape den om. Og vi voksne må ikke tåle så inderlig lett 
den læringen som ikke gjelder oss selv.

Men hva er de nødvendige ferdigheter for fremtiden?
Direkte konkurranse mot roboter er en tapt kamp for mennesker. Roboter, 
automasjon og AI dreier seg om det maskinene er veldig gode på. Det er å 
kunne lese og finne mønstre i store data mengder, men det å tolke disse 
mønstrene på riktig måte, en måte som også er kulturelt og politisk forankret, 
som speiler den uhyre komplekse menneskelige psyken, det er bare mennesker 
som kan og bør gjøre. Bedre og billigere roboter vil kunne utføre de fleste av 
våre rutinemessige oppgaver som krever liten eller ingen kreativitet. Derimot 
oppgaver som krever fleksibel handling i uforutsigbare omgivelser, og som krever 
empati, vil mennesker alltid være flinkere til. AI passer godt for administrative og 
rutinemessige oppgaver. Mennesker er uovervinnelige på oppgavene som krever 
omsorg og omtanke. Uansett vil det være spennende og kreve mye ny kunnskap.

Claude Shannon, faren til Informasjonsteori, sa: «We know the past but cannot 
control it. We control the future but cannot know it».

Bli med og utforsk fremtiden, så vi kan sammen drive den i en god retning.

Gründer 
Silvija Seres
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Tema:  TEMA 

Gjest:    guest_name 

Språk:  languages

Perspektiv: perspectives

Innspilt: places

Vert:  lorner
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Du vil LØRNE om: 

• learnings

Anbefalt lesing: 

• recommended_literature
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Du vil LØRNE om: 

• you-will-learn-about
 
Anbefalt lesing: 

• recommended-litterature 

 

Du vil LØRNE om: 

• Tverrfaglige team
•  

Helhetlig produksjon
•  

Endringsledelse 
•  

Fremtidens produksjon
 
Anbefalt lesing: 

• Norges offentlige utredninger (NOU) sin 
rapport Lærekraftig 

Tema:  LØRNSOC

Expørt:  Dag Arthur Aasbø 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: SARPSBORG 

Lørner:  Silvija Seres 

Dag Arthur Aasbø
Direktør og organisasjon og sam-

funnskontakt fra Borregaard

Få med alle på 
endringsreisen  
Hvordan sørger man for en helhetlig produksjon, i en så 
stor produksjon som Borregård har? Hvordan organiserer 
man et tverrfaglig team som er både suksessrettet og 
fremtidsrettet? I denne episoden av #LØRN snakker 
Silvija med direktør og organisasjon og samfunnskontakt 
i Borregaard, Dag Arthur Aasbø, om hvordan de har klart 
å beholde alle sine ansatte når de har endret 50% av 
produksjonen sin på få år.

Refleksjon 
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