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Alta er stolt av å være en by med kultur for innovasjon 
og entreprenørskap. Vi har innovative og utviklingsori-
enterte bedrifter som satser på å skape for å sikre 
bærekraftig drift og fremtidige arbeidsplasser. Vi har 
fokus på å være en by for gründere, og vi har mange 
aktører som er med på å løfte frem nyetableringer. 
LINK er en flott arena for å vise fram de gode 
eksemplene på gründerånd og skaperglede, både i Alta, 
Finnmark og nasjonalt.

LINK
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Tema Perspektiv

Turismen, en digital 
«dinosaur»!
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i 
NORD Ekspedisjon AS og NORDMAT AS, Vegard Uglebakken, om 
hvor viktig kombinasjonen av lokalkunnskap og tech er. Styrket 
av digitale verktøy arrangerer NORD Ekspedisjon AS daglige 
guidede turer, og eksklusive skreddersydde pakker for de som 
reiser med dem. Vegard deler sine synspunkter på hvordan vi kan 
lage systemer som senker friksjon, når turister ønsker å besøke 
Alta. Silvija og Vegard diskuterer også hva vi kan gjøre for å løfte 
turisme i den digitale tidsalderen.

Om bedriften
NORD Ekspedisjon er en lokal aktivitetsleverandør i Alta som 
arrangerer og selger naturbaserte aktiviteter for grupper og 
enkeltreisende. NORD Ekspedisjon AS arrangerer daglige guidede 
turer og eksklusive pakker for de som reiser med dem. Ved å 
reise med NORD Ekspedisjon for reisende oppleve mysteriet med 
nordlyset, eksotiske Sapmi-mennesker, samt kultur, dyreliv, og 
natur.

Refleksjon
Inntekter fra turisme er flott inntektskilde for et lokalsamfunn. 
Med teknologiske hjelpemidler kan tilbudene Nord Norge byr på av 
attraksjoner nå globalt. Det er flere aktører på tilbudslinjen som 
alle vil ha en bit av kaken. Hvordan samarbeide om et felles løft 
av samme næring, men samtidig opprettholde enkeltvis vekst? 
Til hvilket stykke er det konkurranseinstinktet tar over i et felles 
ønske?

Tema:  LØRNBIZ 

Gjest:    Vegard Uglebakken 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: STARTUP

Innspilt: ALTA

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Bærekraft 
• Turisme 
• Automatisering 
• Ekspansjon

Anbefalt lesing: 

• Nordekspedisjon.no
 

LØRNBIZ med Vegard Uglebakken, NORD Ekspedisjon AS 

LØRNBIZ
VEGARD UGLEBAKKEN
DAGLIG LEDER
NORD EKSPEDISJON AS

PODKAST #450 TURISMEN, EN DIGITAL «DINOSAUR»!. VEGARD UGLEBAKKEN, NORD EKSPEDISJON AS

Podkast  #0450
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LØRNBIZ med Vegard Uglebakken, NORD Ekspedisjon AS

 Digitalisering 
og automatisering av 
vår digitale dinosaur, 

turismen, må på plass for 
å skape en ny bærekraftig 

næring. I dag er det få 
store selskaper i næringen. 
Hurtigruten er den største, 

men de igjen har måtte 
flytte sysselsettingen ut 
av Norge til Tallin for 
å håndtere manuelle 
operasjoner i deres 

systemer.
- Vegard Uglebakken



Intervju
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?  
Revisoren som ble turoperatør og 
båtfører. Er i dag dagligleder i to 
selskaper, turoperatøren NORD 
Ekspedisjon og NORDMAT som 
har restaurantene Stakeriet mat 
& vinus, samt GABO Bar midt i Alta. 
Vil ikke kalle meg en teknolog, 
men en person som har lite teknisk 
kompetanse. Fra revisjon fikk jeg 
veldig god innsikt og forståelse av 
prosesser som et grunnlaget for å 
skape lønnsomhet og sysselsetting.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Fra oppstart til i dag, utvikle 
produkter og få kontakt med 
markedet, nyoppstartet turoperatør 
og DMC tar det fra 2-5 år for å være 
godt etablert i markedet. Vi har 
startet med lokalmarkedet i Alta 
hvor vi deretter har jobbet med 
regionale markeder, for deretter 
Østlandet. Paralellet eksport av 
nordlys produkter – som er viktig 
for oss.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi? 
Dynamiske systemer som er 
brukervennlige for vår daglig 
produksjon som digitaliserer 
våre ledd i nevnt verdikjede. 
Eskempelvis Tripadvisor, 
onlinebooking ved restauranter for 
mat og pakketilbud.

Hvorfor er det spennende? 
Digitalisering og automatisering av 
vår digitale dinosaur, Turismen, er 
spennende for det må på plass for 
å skape en ny bærekraftig næring. 
Per i dag er det få store selskaper i 
næringen. Med digitale løsninger vil 
man derfor mer effektivt ha fokus 
på det som er viktig for våre gjester, 
skape nye produkter, opplevelser 
og pakker.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Hvordan man skal fra det 
gamle trygge til det nye på 
systemsiden. Det nytter ikke for 
oss å sitte med Post-IT lapper på 
samvirkelaget å tro man kan selge 
hval og nordlystur til en Amerikaner 
i Amerika. En annen ting som må 
nevnes i denne sammenheng, 
som kanskje også gjør at vi 
jobber med digitale dinosaurer 
er at MVA systemet i Norge ikke 
er tilpasset turoperatører som 

ønsker å utnytte verdikjeden. 
Ved at man må splitte mva i ulike 
satser for ett produkt vil mange 
globale backendsystemer ikke 
kunne brukes fordi disse har ikke 
funksjonene som trengs for å 
gjennomføre dette.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Sette kjernesystemer i fase 1. 
Deretter raskt gå mot fase 2 som 
er pakketering og automatisering 

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
For vår bransje, kombinasjon av 
lokalkunnskap og tech. Mange 
naturgitte forhold som må 
håndteres når større mengder 
gjester kommer i fremtiden.

Et favoritt fremtidssitat? 
Keep it simple.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Digitalisering og automatisering må 
på plass for å ta vår næring til nye 
høyder.    

LØRNBIZ med Vegard Uglebakken, NORD Ekspedisjon AS

Podkast  #0450
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Hva er den neste næringen i Nord Norge?
a) Turisme
b) Konferansehoteller
c) Bygg – og næringsvirksomheter

Turisme Digitale løsninger skaper effektiviserende 
lønnsomhet innad for aktører innen 
turisme og synliggjør aktørene utad for 
verdensmarkedet

Effektiviseringen erstatter manuelt 
arbeid og muliggjør maksimering i større 
volum av tjenesten

Hvilken rolle spiller teknologi og 
digitalisering for utvikling av turisme?
a) Digitale løsninger gir muligheten for
aktører å synes utad gjennom sosiale
medier
b) Digitale løsninger gjør det mer
effektivt å booke reiser for reisende
c) Digitale løsninger skaper
effektiviserende lønnsomhet innad for
aktører innen turisme og synliggjør
aktørene utad for verdensmarkedet

Hvilken utfordring løser digitale 
løsninger for aktører innen reiseliv?
a) Effektiviseringen erstatter manuelt
arbeid og muliggjør maksimering i større
volum av tjenesten
b) Automatiske bookinger gir mer korrekt
kontaktinformasjon om den reisende
c) Chatbots muliggjør rask og
kontinuerlig kontakt med reiselivsaktører
i motsetning til tidligere kommunikasjon
over telefonlinjen som forårsaket kø.
Dermed mistet man kunder

LØRNBIZ med Vegard Uglebakken, NORD Ekspedisjon AS

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

LØRNBIZ
VEGARD UGLEBAKKEN
DAGLIG LEDER
NORD EKSPEDISJON AS

Podkast  #0450
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Tema Perspektiv

Tech 70°N
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO og gründer 
av SmartDok AS, Bjørn Tore Hagberg, om gründerskap og hvordan 
bygge gode team. SmartDok har utviklet et datafangstsystem for 
bygg- og anleggsbransjen, med mål om å gi kunder bedre innsikt 
i deres virksomhet og prosjekter. Temaet for denne podcasten er 
hvordan arbeid med bygg bør digitaliseres og tas bort fra penn og 
papir, og Bjørn Tore deler eksempler på hvordan SmartDok jobber 
for å effektivisere bygg- og anleggsbransjen.

Om bedriften
SmartDok er et programvareselskap med hovedkontor i Alta, 
Norge. SmartDok består i dag 40 ansatte fordelt på salg, support, 
utvikling og test, marked og økonomi, og har kontor i Alta, Oslo 
og Stockholm. SmartDoks produkt er som navnet på selskapet, 
et datafangstsystem for bygg- og anleggsbransjen. I 2018 ble 
Visma majoritetseier i SmartDok. SmartDok ble dermed Visma sin 
skybaserte programvareløsning for bygg- og anleggsbransjen.

Refleksjon
En nevnt kontrovers er prioritering av å investere i it-systemer 
versus å investere i fysiske holdbare elementer byggbransjen har 
behov for. Hvorfor virker det som at nye digitale løsninger 
oppfattes ukjent og utrygt når hensikten er å forbedre og sikre? 

Tema:  BUILDTECH 

Gjest:    Bjørn Tore Hagberg 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: STARTUP

Innspilt: ALTA

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Bigdata 
• HMS 
• Google photo 
• Digitalisering  
• Rekruttering vs konsulenter  

Anbefalt lesing: 

• Running Lean av Ash Maurya
 

BUILDTECH med Bjørn Tore Hagberg, SmartDok AS 

BUILDTECH
BJØRN TORE HAGBERG
CEO & GRÜNDER
SMARTDOK AS

PODKAST #451 TECH 70°N. BJØRN TORE HAGBERG, SMARTDOK AS

Podkast  #0451
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BUILDTECH med Bjørn Tore Hagberg, SmartDok AS

 Det å kjøpe en 
ny gravemaskin til 1,5 

millioner er enklere enn 
å kjøpe et datasystem 

til 50 000. Mye bra har 
skjedd de siste 15 årene, 

men vi har fortsatt en lang 
vei å gå for å digitalisere 

bransjen.
- Bjørn Tore Hagberg
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Hvem er du og hvordan ble du 
interessert i teknologi? 
IT utdannelse i "voksen" alder som 
27 åring. Kunne egentlig veldig 
lite, men fikk en stor interesse 
for koding og startet med å lage 
mobile applikasjoner i 2004. Det ble 
starten på SmartDok som vi kjenner 
det i dag. Jeg kunne løse problemer 
ved å kode, og relativt enkelt sette 
sammen teknologi og et problem, 
og løse dette.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Effektivisere bygg og 
anleggsbransjen. Gir de innsikt i 
deres virksomhet og prosjekter 
raskere og bedre enn de gjorde 
tidligere. Samtidig bidrar teknologi 
til å gjøre bransjen grønnere. Det 
er mange i denne bransjen som er 
ganske konservativ med tanke på 
å ta i bruk IT. Kjøpr ny gravemaskin 
til 1,5 mill er enklere enn å kjøpe 
et datasystem til 50 tusen. Det 
er fortsatt mange i bransjen som 
bruker penn og papir så det er 
fortsatt mange som må "omvendes" 
der ute.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi?  
Tidligere; ta i bruk teknologi 
på områder som det ikke var 
tatt i bruk på. Vi brukte en helt 
vanlig dum mobiltelefon som et 
rapporteringsverktøy for at ansatte. 
Det handler om brukervennlighet 
å få de som ikke interesserer 
seg i teknologi til å bruke det, 
tilby løsninger som gir en faktisk 
opplevd verdi for brukeren. Fokuset 
nå er på hvordan kan vi bruke data 
vi har fått inn til å få bransjeinnsikt 
til forbedret HMS, se trender man 
tidligere ikke kunne og gi bransjen 
en innsikt som tidligere ikke var 
mulig.

Hvorfor er det spennende? 
Det å tilby løsninger som forenkler 
bedrifters hverdag er veldig givende 
og morsomt.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Vi trenger folk med kompetanse på 
både teknologi, sosiale ferdigheter 
og businessforståelse. Har du alle 
3 egenskapene har du ekstra stor 
sjanse for å lykkes som gründer av 
et techselskap.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Synes det gjøres mye bra i Norge 
for tiden. Det er mye fokus på 
gründerskap. Kompetansen er 
mye større i dag enn for bare 10 år 
siden.

Et fremtidssitat? 
The future starts today, not 
tomorrow.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Det er gründerskap, viktigheten ved 
å få inn de riktige personene og den 
riktige kompetansen i selskapene. 
Samt viktig å la ansatte få ta del i 
eiersiden.

BUILDTECH med Bjørn Tore Hagberg, SmartDok AS

Podkast  #0451
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Hvordan effektiviserer SmartDoc 
entreprenørbransjen?
a) Kontrakter kan signeres og lagres over
sky-tjenester
b) Tilbyr et digitalt rapporteringssystem
som alle ledd i organisasjonen kan
benytte seg av for å rapportere
c) SmartDocs lager bygg-tegninger med
hjelp av digitale by-tvillinger

Tilbyr et digitalt rapporteringssystem 
som alle ledd i organisasjonen kan 
benytte seg av for å rapportere

Gjennom å fokusere på høy 
brukervennlighet

Datainnsamlingen skaper oversikt over 
trender av ulike innrapporteringer. Særlig 
viktig er dette ovenfor avviksrapportering 
for HMS

Hvordan lyktes SmartDocs med å 
implementere systemet?
a) Gjennom å fokusere på høy
brukervennlighet
b) Gjennom lave priser slik at de vinner
flest anbudsrunder
c) Gjennom å være den første aktøren på
markedet

Hvordan kan SmartDocs bidra til å bedre 
sikkerheten i byggbransjen?
a) Rapportering av eventuelle
hendelsesforløp fjerner all tvil om hva
som egentlig hendte
b) Datasamling av informasjon gir
oversikt over hendelsesforløpet dersom
uhellet er tilstede. Dette er viktig
informasjon for å eventuelt innføre tiltak
deretter
c) Datainnsamlingen skaper oversikt over
trender av ulike innrapporteringer. Særlig
viktig er dette ovenfor avviksrapportering
for HMS

BUILDTECH med Bjørn Tore Hagberg, SmartDok AS

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

BUILDTECH
BJØRN TORE HAGBERG
CEO & GRÜNDER
SMARTDOK AS

Podkast  #0451
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Tema PerspektivDigital tvilling og klynger
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prosjektleder i 
klyngeutvikling, Smart Construction Cluster SA, Tor Arne Bellika, om 
digitale tvillinger og fornyelse i BAE klyngen i Alta. Alta har et bredt 
spekter av etablerte eiendomsutviklere, arkitekter, byggtekniske, 
bygnings-, logistikk- og byggematerialeselskaper. I forhold til størrelsen 
på byen har den også et godt utvalg av IKT-selskaper som retter seg 
mot AEC-industrien. Dette gir grunnlaget og fasilitetene for en effektiv 
lærings- og innovasjonsplattform og lanseringsplate for nye tjenester og 
forretningsmodeller, og med disse erfaringene som bakgrunn, deler Tor 
Arne Bellika sine tanker om hvordan vi kan skape vekst ved å fokusere på 
tillit, felleskap og nye ambisiøse mål. Gjennom samtalen mellom Tor Arne 
og Silvija, får vi også lære mer om "digitale tvillinger", og det diskuteres 
hvordan slike kan senke kostnad - og tidsbruken i byggeprosjekter.

Om bedriften
Smart Construction klyngesatsingen ble initiert av en gruppe IKT- 
og AEC-industriselskaper, Norges Artiske Universitet og Alta by i 
2015. Utviklingsperspektivet for klyngen er mer enn ti år fremover. 
Klyngesatsingen er for øyeblikket merket med et bronsekvalitetsmerke 
av European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA). Smart Construction 
Cluster SA er et andelslag som eies av klyngemedlemmene. Klyngen 
tar sikte på å utvikles til den ledende norske styrken når det gjelder 
implementering av det nasjonale «Digitale veikartet» for industrien. Å 
digitalisere bygg- og anleggsbransjen er et høyt prioritert engasjement 
fra den norsk regjeringen, og en hovedmotivasjon for Smart Construction 
Cluster er å utvikle digitale teknologier for å designe og planlegge, 
konstruere og vedlikeholde bygninger og infrastruktur raskere, billigere  
og med høyere kvalitet.

Refleksjon
Resultatet av Smart Construction Cluster er tverrfaglig kunnskap som 
bidrar til kunnskapsdeling som brensel for raskere utvikling av Alta. 
Kommunen selv har investert i prosjektet. Vil forskjellige prioriteringer 
i kommunale budsjetter utvikle Norge skjevt, eller utgjør det ingen 
nasjonal forskjell at prioriteringer for investeringer er forskjellige innad i 
kommunene i landet vårt?

Tema:  BUILDTECH 

Gjest:    Tor Arne Bellika 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: CLUSTER

Innspilt: ALTA

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Visualiseringsteknologi  
• Digitale tvillinger  
• VR/AR 
• Investorkompetanse 
• Fremtidens arkitekter

Anbefalt lesing: 

• Cluster Greenbook 2.0. 
• En håndbok fra Europas ledende 

eksperter på utvikling av næringsklynger 
av Göran Lindqvist, Christian 
Ketels, Örjan Sölvell 

• Verdistyrt prosjektutvikling - Beste 
praksis for premissgivere, bestillere og 
prosjekteiere. BUILDTECH med Tor Arne Bellika, Smart Construction Cluster SA 

BUILDTECH
TOR ARNE BELLIKA
PROSJEKTLEDER I 
KLYNGEUTVIKLING
SMART CONSTRUCTION 
CLUSTER SA

PODKAST #452 DIGITAL TVILLING OG KLYNGER. TOR ARNE BELLIKA, SMART CONSTRUCTION CLUSTER SA

Podkast  #0452
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BUILDTECH med Tor Arne Bellika, Smart Construction Cluster SA

 Samhandling 
mellom aktørene i en 
byggeprosess er svært 
viktig og det er helt 

avgjørende for et godt 
resultat. Brukerne og 

andre interessenter må 
involveres gjennom hele 

prosessen og faktisk forstå 
hva de har bestilt.
- Tor Arne Bellika
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?
Jeg er en innovativ teknolog opptatt 
av hvordan teknologi påvirker 
bedrifters  og offentlige aktørers 
tjenester og forretningsmodeller og 
hvordan virksomheter kan unngå 
at teknologiinvesteringer bare 
forsterker gamle måter å jobbe på.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?
Vi tilrettelegger for  utvikling 
av tillit, fellesskapsfølelse  og 
ambisiøse felles mål og 
strategier for å skape ny vekst 
og fornyelse i BAE klyngen i Alta, 
Smart Construction Cluster. Vår 
hovedmålsetting er at et 
medlemskap i klyngen skal gi en 
merverdi for våre medlemsbedrifter.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi?
Visualiseringsteknologi og digitale 
tvillinger som kommunikasjons-
plattform for brukerdreven 
utforming, selvbetjente digitale 
tjenester og informerte verdistyrte 
beslutninger i nybygg og 
oppgraderings prosjekter: VRAR, 
VR huler, virtuelt design, BIM og 
skybaserte digitale tvillinger.

Hvorfor er det spennende?
Fordi denne teknologien og den 
tilhørende metodikken styrker 
kundeopplevelsen, og dermed 
konkurransekraften.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?
Hvorfor BAE næringen 
kjører nasjonale 
konfliktløsningsprosjekter  og 
stadig ligger i rettsaker med 
sine kunder, men fortsatt ikke 
ser at problemet er kvaliteten 
på de tjenestene de leverer til 
kundene. Hvorfor det ikke er mulig 
å samle mer omstillingsressurser 
til Norges største distriktsnæring 
(BAE næringen) når akseptert 
kostnadsreduksjonspotensiale bare 
på investeringssiden alene utgjør 
100 milliarder pr år.

Dine andre favoritteksempler på din 
type teknologi lokalt?
Alta Kommunes kundehistorie  - 
da 1 times bruker-gjennomgang 
av den digitale tvillingen  av 
de187 modulbadene på 
Alta Omsorgssenter  i en 
VR Hule i Oulu,  alene 
fullfinansierte  investeringen på 
6 mill i Visualiseringssenteret på 
Campus Alta.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Digital bestillerkompetanse hos 
oppdragsgivere. entreprenører med 
kompetanse og vilje til å å investere 
i ny vekst basert på ny tjenester 
som gir overlegne kundeopplevelser 
og svært konkurransedyktige 
prosjekter. Hvordan SMB’er og 
universiteter kan utnytte sine 
medlemskap i næringsklynger. Samt 
innovasjoner. Grunnlaget for gode 
offentlige investeringsbeslutninger 
er det våre lokale politikere som 
legger.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
Gjennom digitale kompetanseløft 
sammen med nasjonale og nordiske 
aktører har bransjen i Alta gått 
sammen om å etablere Smart 

Construction Academy. Her skal vi 
levere opplæring til bransjen når 
det trenger det, der de trenger det 
og i et digitalt format til langt under 
halve prisen av tradisjonell kurs.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Nøkkelen til konkurransekraft i BAE 
virksomheter i norske kommuner og 
byer ligger i bruk av Buildtech for 
å levere nye tjenester som styrker 
kundeopplevelsen. Vårt fokus 
er digitale tvillinger av byer og 
bygganlegg, og bruk av visualisering 
og samhandlingsteknologier 
koplet med ny metodikk, nye 
samspillsprosesser og nye 
kontraktsformer. De som tilegner 
seg dette vil levere overlegne 
brukeropplevelser og skaffe seg 
sterke konkurransefortrinn.      

BUILDTECH med Tor Arne Bellika, Smart Construction Cluster SA

Podkast  #0452
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Hvilken teknologisk løsning har Alta vært 
den første kommunen i Norge å investere 
flest midler i å utvikle ?
a) AI sertifiserte sykehjem
b) Chatbots hos hotellvirksomheter
c) Digitale by-tvillinger

Digitale by-tvillinger True before you buy Bygg og anlegg og Altas constru-tech 
bransje

Hva er fokuset til Smart Construction 
Cluster SA?
a) Approve before you buy
b) True before you buy
c) Look before you pay

Hvilke viktige næringer skal Smart 
Construction Cluster SA løfte i Alta?
a) Bygg og anlegg og Altas constru-tech
bransje
b) Bygg og anlegg, Laksefiske og constru-
tech bransjen
c) Constru-tech bransjen og bygg og
renovasjon bransjen

BUILDTECH med Tor Arne Bellika, Smart Construction Cluster SA

Scann og besøk bedriften
http://www.smartconstruction.no/

BUILDTECH
TOR ARNE BELLIKA
PROSJEKTLEDER I 
KLYNGEUTVIKLING
SMART CONSTRUCTION 
CLUSTER SA
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Tema Perspektiv

Digitalisering av 
byggebransjen
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder og 
eier i Kivijervi Entreprenør AS, Eirik Kivijervi, om digitalisering 
av byggebransjen. Kivijervi Entreprenør AS er et selskap 
som har utviklet seg kontinuerlig siden oppstart. Over 30 år 
har mye skjedd, og Kivijervi Entreprenør er i dag en allsidig 
totalentreprenør med 50 ansatte, og en årlig omsetning på ca. 
150 millioner. Eirik deler erfaringer fra sin del av reisen med å 
bygge Kivijervi Entreprenør, og sammen med Silvija diskuterer 
han hvordan man finner mot til å investere og tenke langsiktig, 
og hvordan man best tilnærmer seg digitalisering som liten eller 
mellomstor bedrift.

Om bedriften
Kivijervi Entreprenør er en familiebedrift som har utviklet seg 
siden 1947, og som i dag er en fremtidsrettet totalentreprenør i 
byggebransjen som ønsker å være forut innen teknologi, og bidra 
til å bygge et bærekraftig samfunn gjennom å ta gode miljøvalg. 
Digitale verktøy er nå sentrale i Kivijervi Entreprenør, gjennom alle 
fasene av prosjektene de gjør med sine samarbeidspartnere.

Refleksjon
Hvordan kan man la seg inspirere av altaværingenes gründerånd 
og selv tørre å hoppe i ukjent farvann for å realisere de digitale 
løsningene man sitter med? 

Tema:  BUILDTECH 

Gjest:    Eirik Kivijervi 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: ALTA

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• BIM teknologi 
• IoT 
• Kunstig intelligens

Anbefalt lesing: 

• Buildingsmart.no 
• Masteroppgaven av Nina Furulund 

Eriksen og Ida Marie Thomassen: 
Digitaliseringens inntog i byggebransjen, 
effekter av digitalt samarbeid.

 

BUILDTECH med Eirik Kivijervi, Kivijervi Entreprenør AS 

BUILDTECH
EIRIK KIVIJERVI
CEO
KIVIJERVI ENTREPRENØR 
AS

PODKAST #453 DIGITALISERING AV BYGGEBRANSJEN. EIRIK KIVIJERVI, KIVIJERVI ENTREPRENØR AS
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BUILDTECH med Eirik Kivijervi, Kivijervi Entreprenør AS

 Selv om vi innfører 
bøttevis av ny teknologi 

vil alltid de menneskelige 
ressursene være de 

viktigste. Dette kan være 
lett å glemme i det store 
fokuset på digitalisering.

- Eirik Kivijervi
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Utdanning?
Ingeniør og bedriftsøkonom. 
Grunnfag i IT.

Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?
En Altagutt. Teknologi har alltid 
vært fascinerende. Det startet 
hjemme når den første PC-en kom 
i hus.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?
Vi bygger fremtidens byggverk 
for infrastrukturer, undervisning, 
folkehelse, omsorg og bolyst.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi?
At vi må endre måten vi jobber på 
for å nyttiggjøre den teknologiske 
fremtiden.

Hvorfor er det spennende?
Det er spennende på grunn av hva 
et slikt fokus gjør med menneskene 
i vår bedrift. Alle er engasjerte i 
utviklingen og alle leter hele tiden 
etter nye teknologiske muligheter. 
Så lenge strategi og metodikk ligger 
til grunn er det mye enklere å teste 
ut og implementere ny teknologi.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?
Hva digitaliseringen gjør med 
de menneskelige relasjonene. 
Vi har akkurat vært case i et 
forskningsprosjekt utført som 
masteroppgave av to studenter 
vet UiT i Alta der menneskelige 
relasjoner i den teknologiske 
utviklingen var et av hovedtemaene. 
Selv om vi innfører bøttevis av ny 
teknologi vil alltid de menneskelige 
ressursene være de viktigste. Dette 
kan være lett å glemme i det store 
fokuset på digitalisering.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?
Vårt samarbeidsprosjekt innenfor 
teknologi og digitalisering mellom 
5 entreprenørbedrifter i Alta som til 
daglig er harde konkurrenter.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt?
De mulighetene AI og IoT legger til 
rette for i vår bransje i forhold til 
innhenting av data til drift relatert 
til styring kvalitetssikring, kontroll 
og visualisering. Vi ser vel og merke 
at det er behov for en stor grad av 
standardisering for at teknologien 
skal komme til full utnyttelse.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Alle næringer vil i fremtiden 
ha behov for mennesker med 
kunnskaper om teknologi. Etter 
hvert vil det implementeres 
opplæring i basisferdigeheter i de 
respektive fagutdanninger, men for 
å kunne ligge i front å henge med 
på utviklingen vil alle ha behov 
for mennesker med interesse og 
kunnskaper om ny teknologi.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
I Norge er byggebransjen kommet 
langt med å ta i bruk teknologi. Det 
satses på dette fra myndighetshold. 
Bygg21 og Building SMART er 
eksempler på dette.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Ta i bruk og se mulighetene i 
ny teknologi sammen. Ha en 
klar strategi for hvordan du vil 
jobbe, uavhengig av teknologi. 
Se menneskene og ta vare på 
relasjonene i iveren med å utnytte 
ny teknologi

BUILDTECH med Eirik Kivijervi, Kivijervi Entreprenør AS
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Hva tror man er årsaken til Altas store 
gründervirksomhet?
a) Gründer-fagutdannelse i den
videregående skolen
b) Kommunalt fokus på investering i
innovasjon
c) Historisk sett er altaværinger vandt til
å skape egne arbeidsplasser

Historisk sett er altaværinger vandt til å 
skape egne arbeidsplasser

Hensyn til det menneskelige for å skape 
bolyst

Felles holdning om å tørre å investere 
i langsiktig nytteverdi versus å tenke 
kortsiktig for umiddelbar vinning

Hva er viktig for fremtidens 
konstruksjoner av bygg?
a) Hensyn til det menneskelige for å
skape bolyst
b) Fornybart materiale
c) Mindre HMS avvik

Hvorfor gjør digitalisering innen 
entreprenørskap god fremvekst i Alta?
a) Felles holdning om å tørre å investere
i langsiktig nytteverdi versus å tenke
kortsiktig for umiddelbar vinning
b) Korte avstander skaper lavere list
for å samarbeide om felles verdimål for
lokalsamfunnet. Her står alle aktørene
likt om å investere i digitale løsninger
som en felles test
c) Kommunen prioriterer utvikling av
teknologiske løsninger, og støtter derfor
entreprenørskap som implementerer
løsninger med økonomisk bistand

BUILDTECH med Eirik Kivijervi, Kivijervi Entreprenør AS

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

BUILDTECH
EIRIK KIVIJERVI
CEO
KIVIJERVI 
ENTREPRENØR AS
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Tema Perspektiv

Trygge måltider
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer og Daglig 
Leder i MerkMaten AS, Marit Barbo, om hvordan de jobber for å 
få inn matmerking på områder som Mattilsynet ikke regulerer. 
MerkMaten sitt fremste mål er å forebygge utenforskap for de som 
har matallergi, intoleranser, cøliaki og annen mat-overfølsomhet. 
I samtalen diskuterer Marit og Silvija viktigheten av å merke 
allergener ved matservering for å skape sosial inkludering for 
mennesker som er spesielt følsomme for visse typer mat, og Marit 
forteller om hvordan MerkMaten AS har vokst som start-up, samt 
hvor veien går videre for selskapet.

Om bedriften
MerkMaten AS selger informative matkort for enkel merking av 
mat, som lar forbrukerne få vite hva de spiser og hva maten 
inneholder. Matkortene gjøres bruk av på arrangementer, skoler og 
andre steder hvor mat serveres, og er nå i fast sortiment hos alle 
Meny-butikker i hele landet. Produktet omfavnes også av Norges 
Astma- og Allergiforbund og Norsk vegansamfunn. MerkMaten AS 
inngår under Kunnskapsparken Origo, som igjen er del av Siva-
strukturen.

Refleksjon
Rundt 200 Meny-butikker selger nå MerkMaten Matkort. Hvordan 
kan butikkene i større grad legge til rette for mennesker med 
matallergi? 
Bør matkort selges i alle matbutikker? Er produktet tilgjengelig 
der hvor matvarene handles så blir det lett å gjøre rett?

Tema:  FOODTECH 

Gjest:    Marit Barbo 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: STARTUP

Innspilt: ALTA

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Reguleringer  
• Inkludering 
• Gjøre lett og gjøre rett 
• Allergener

Anbefalt lesing: 

• Merkmaten.no 
 

FOODTECH med Marit Barbo, MerkMaten AS 

FOODTECH
MARIT BARBO
DAGLIG LEDER
MERKMATEN AS

PODKAST #454 TRYGGE MÅLTIDER. MARIT BARBO, MERKMATEN AS
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FOODTECH med Marit Barbo, MerkMaten AS

 Vårt fremste mål er 
å forbygge utenforskap for 
de mange med matallergi, 

intoleranser, cøliaki og 
annen matoverfølsomhet. 

Tenk at et lite Matkort 
kan gjøre en så stor 

forskjell for så mange 
med allergener. Matkortet 
kommer snart for salg hos 

Meny.
- Marit Barbo
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi, og hvorfor 
jobber du med det du gjør? 
Jeg er Marit, mor til tre, er fra ei lita 
bygd med navn Talvik, bodd i Alta 
hele mitt voksne liv, med mannen i 
mitt liv og våre lille bukett. Gründer 
i meg ble vekket av to av våre barn. 
Guttene våre fikk matallergi, og det 
ble utfordrende for de å delta fullt 
ut  på skole-arrangementer eller 
i idretten. De gikk i 17.maitoget, 
men kunne ikke spise kaker 
med vennene etterpå. De spilte 
fotballkamper, men fikk ikke kjøpt 
noe i kafeen med kompisene 
mellom kampene. Dette for de at 
maten ikke var merket, trolig var 
der noe de kunne spist, slik som 
ei kake uten egg, eller pølser uten 
melk, men med alvorlig matallergi 
så kan man ikke gamble. Dette var 
leit for barn og voksne.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?
MerkMaten er som du vet ikke en 
teknologi bedrift. MerkMaten AS 
jobber for trygge matopplevelser, 
og primært med matmerking på 
områder som mattilsynet ikke 
regulerer. Spre kunnskap, nå ut til 
folk, få frem hvor enkel det er med 

slik matmerking og hvor mye det 
betyr for de det gjelder.

Hvorfor er det spennende?
Dette er svært spennende da det 
kun er MerkMaten som jobber 
med dette i Norge. Det er heller 
ikke kjent at dette arbeidet 
gjøres utenfor landets grense 
heller. Det er svært aktuelt, og 
skulle fått prioritet langt tidligere 
da dette berører så mange og 
forekomstallene er stadig stigende.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?
17.mai for alle, Alta-turneringen og 
samarbeidsprosjekt med Norges 
Astma- og Allergiforbund og 
distribusjon av produktet matkort i 
dagligvarekjeden Meny, en milepæl. 
Jobbe politisk for at denne type 
problematikken anerkjennes 
og kommer under «paraplyen» 
universell utforming. Noen trenger 
rullestol, heis og rampe, mens de 
med matutfordringer kan få hjelp 
av et Matkort, utgjør for noen 
forskjellen for om de kan delta eller 
ikke. Like viktig som rampen er for 
rullestolbrukeren. MerkMaten er 
i startfasen av et prosjekt med å 
utvikle digitale matkort til en større 
institusjoner

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
En stor andel av befolkningen har 
utfordringer knyttet til mat og 
tallene er stigende. Det er svært 
viktig at denne utfordringen nå blir 
tatt tak i da det har en stor sosial 
og menneskelig verdi at ikke folk 
opplever å bli ekskludert når de 
deltar på arrangementer i skolen 
eller idretten.

 

FOODTECH med Marit Barbo, MerkMaten AS
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Hva er matkortene til Merk Maten bygget 
på?
a) Utarbeidet av Fylkeslegen
b) Utarbeidet av en ernæringsfysiolog
c) Utarbeidet av en ernæringsfysiolog

Utarbeidet av en ernæringsfysiolog Det minker det sosiale utenforskapet Allergier, vegansk og vegetar. Etterhvert 
oppfylle brukerønsker om flere punkter

Hvorfor er det viktig å tilpasse med 
allergivennlig mat?
a) Det minker det sosiale utenforskapet
b) Det minker det sosiale utenforskapet
c) Det minker det sosiale utenforskapet

Hva markerer Merk Maten kortet?
a) Allergier, vegansk og vegetar.
Etterhvert oppfylle brukerønsker om
flere punkter
b) Allergier og vegetar. Etterhvert
vegansk, halal og økologisk
c) Allergier. Etterhvert også vegansk,
vegetar og økologisk

FOODTECH med Marit Barbo, MerkMaten AS

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

Fremtiden er elektrisk
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende 
direktør i Ishavskraft AS, Stig A. Hanssen. Stig var blant de første 
kullene som tok i bruk PC på BI midt på 80-tallet. Som teknologi- 
og miljøentusiast jobber han i dag i strømleverandøren Ishavskraft 
med å levere fornybar energi i det norske sluttbrukermarkedet. I 
episoden forteller han om hvordan de jobber med å finne smarte 
måter å bruke bærekraftig energi på. Han forteller også om 
hvordan tungtransport potensielt kan klare seg helt uten fossilt 
drivstoff i fremtiden. 

Om bedriften
Ishavskraft AS er én av Norges største strømleverandører og én 
av de største forvalterne av konsesjonskraft i Norge. Ishavskraft 
selger fornybar energi i det norske sluttbrukermarkedet, og har 
en solid portefølje av privat- og bedriftskunder. Selskapet har 
kontorer i Alta og Tromsø, og er heleid av Troms Kraft.

Refleksjon
Et argument mot et full-elektrisk samfunn er at det behovet for 
fossilt brensel for å drifte tungtransport. Tungtransport er en viktig 
kilde for ulike industrier og utgjør bemerkelsesverdige inntekter til 
det norske samfunnet. Er miljøet truet av økonomisk overlevelse? 
Hva må så ligge til rette fra det offentlige for å støtte til løsninger 
i retning fornybar energi i drift hos dem virksomhetene som i dag 
drifter på fossilt brensel?

Tema:  ENERGYTECH 

Gjest:    Stig A. Hanssen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: ALTA

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Kunnskap for framtidens energi. 
• Fornybar energi 
• Fornybardirektivet fra EU 
• Bærekraft

Anbefalt lesing: 

• Løsningen er grønn av Per Hjalmar Svae 
• Tekster fra professoren Ove Jakobsen i 

økologisk økonomi
 

ENERGYTECH med Stig A. Hanssen, Ishavskraft AS 

ENERGYTECH
STIG A. HANSSEN
ADMINISTRERENDE 
DIREKTØR
ISHAVSKRAFT AS

PODKAST #455 FREMTIDEN ER ELEKTRISK. STIG A. HANSSEN, ISHAVSKRAFT AS
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ENERGYTECH med Stig A. Hanssen, Ishavskraft AS

 Utviklingen går 
så raskt at vi kommer 

til å finne løsninger som 
kan skape et bedre liv 
for mennesker på hele 

kloden. Vi er i ferd med å 
ødelegger kloden vår om 
ikke vi radikalt endrer 

kurs.
- Stig A. Hanssen
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi? 
Jeg er en 54 år ung 3-barnsfar. Jeg 
var med i de første kullene som 
tok BI utdannelsen med PC/EDB 
midt på 80 tallet, og jeg har hatt 
Windows 1.1 installert, jeg har hatt 
en mobiltelefon på 7kg installert i 
en Ford Escort osv.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Vi jobber hver dag for at samfunnet 
skal klare klimamålene og bli 
bærekraftig med bruk av fornybar 
energi og fremtidsrettede 
energiløsninger. Vårt fokus er 
hovedpoengene i fornybardirektivet 
fra EU som omhandler tiltak for å 
redusere forurensing under drift.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi? 
All nyvinning som kan forenkle, 
forbedre og fornye våre egne 
arbeidsprosesser og hverdagen til 
våre kunder og samfunnet rundt 
oss.  Sammen med kundene skal vi 
bidra til denne endringen.

Hvorfor er det spennende? 
Fordi utviklingen nå går så raskt 
at vi kommer til å finne løsninger 
som kan skape et bedre liv for 
mennesker på hele kloden, uten 
at vi raserer moder jord, slik vi er i 
ferd med å gjøre om vi ikke radikalt 
endrer kurs.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
At energi og energibruk er 
den største syndebukken i 
menneskeskapt global oppvarming 
etter den industrielle revolusjonen, 
men at vi i lag med våre kunder 
også har mange av løsningene på 
utfordringene vi står i.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Fremtidsrettede energiløsninger 
både i hjemmet og på jobb, og 
elektrifisering både til lands og til 
vanns.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt? 
Jeg er opptatt av at vi ikke må 
være historieløse, men se de lange 
linjene og kanskje oppdage at 
historien kan avdekke egenskaper, 
muligheter og fortrinn som 
teknologi kan ta til et helt nytt nivå.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Vi vil trenge to typer kompetanse i 
fremtiden. Spesialistene og de som 
kan sette sammen spesialister.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Norge er helt i front internasjonalt 
når det gjelder smart infrastruktur 
innen kraft. Også er vi på rett vei i 
å utvikle tettere samarbeid mellom 
forskning og utvikling, næringslivet 
og det offentlige.

Et favoritt fremtidssitat? 
They always say that time changes 
things, but you actually have to 
change them yourself.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Norge har en unik mulighet til å 
utnytte egne fortrinn, fremdeles 
være i front på utvikling av 
fremtidens energiløsninger i 
samarbeid med kundene. Vi 
og kundeene våres. Fremtiden er 
elektrisk!     

ENERGYTECH med Stig A. Hanssen, Ishavskraft AS
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Hva kan Ishavskraft love deg som kunde 
av dem?
a) At det ikke kommer overraskende
regninger. Med AI får alle kunder ukentlig
oppdatering av strømforbruket sitt
b) At strømmen de produserer er laget av
fornybar energi
c) At pengene som betales for strømmen
går til produksjon av fornybar energi

At pengene som betales for strømmen 
går til produksjon av fornybar energi

Innfri reduksjon av CO2, mer fornybar 
energi i kraftsystem og med effektiv 
utnyttelse av energien

Energi Norge vil ha Norge som verdens 
første fullelektriske samfunn de neste 
15-20årene

Hvilke 3 hovedpoeng satt av 
Fornybardirektivet drifter Ishavskraft 
etter?
a) Innfri reduksjon av CO2, mer fornybar
energi i kraftsystem og med effektiv
utnyttelse av energien
b) Innfri reduksjonen av CO2 gjennom
målet om at all kraftproduksjon skal
være fornybar energi innen 2025
c) Mer effektivt utnytte fornybar energi
for å innfri reduksjon av CO2 med 70%
innen 2025

Hvilken spennende ambisjon om det 
norske samfunnet nevnes i episoden?
a) Innen neste 15-20 årene er det kun
elektriske kjøretøy i landet
b) Energi Norge vil ha Norge som verdens
første fullelektriske samfunn de neste
15-20årene
c) Ishavskraft vil ha Norge som verdens
første samfunn driftet kun på fornybar
energi

ENERGYTECH med Stig A. Hanssen, Ishavskraft AS

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

Digitalisere banken
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med konsernsjef 
i SpareBank 1 Nord-Norge, Petter Høiseth, om rollebyttet 
som foregår innen bransjen og om hva vi kan være stolte av i 
Nord-Norge. Petter og Silvija diskuterer hvordan man kan utvikle 
en forretningsmodell som har vært i bruk i over 200 år. Petter 
forteller også om hvordan AI brukes på en relevant måte nå 
innenfor bank og finans.

Om bedriften
SpareBank 1 Gruppen AS er et holdingselskap eid av SpareBank 1 
Nord-Norge, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 
1 Østlandet, Samarbeidende Sparebanker, Landsorganisasjonen 
(LO) og fagforbund tilknyttet LO. SpareBank 1 Gruppen ble 
etablert i 1996. SpareBank 1 Gruppen har et administrativt 
ansvar for samarbeidsprosessene i SpareBank 1-alliansen, der 
teknologi, merkevare, kompetanse, felles prosesser / utnyttelse 
av beste praksis og innkjøp står sentralt. Alliansen driver også 
utviklingsarbeid gjennom tre kompetansesentra innenfor læring 
(Tromsø), betaling (Trondheim) og kreditt (Stavanger).

Refleksjon
Sparebanken 1 Nord Norge er opptatt av det figitive; det fysiske 
og de digitale. I utfordrerne tider søker vi menneskelige relasjoner 
for å drøfte ansikt til ansikt om egnes handlinger kan være i riktig 
retning eller ei. Trengs den digitale utviklingen mer «fig» i det 
digitale, eller er det vi som fysisk som må forstå at vi kan stole på 
det «ive»?

Tema:  FINTECH 

Gjest:    Petter Høiseth 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: ALTA

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Nord-Norge 
• Sparebank 1  
• Digitalisering av bank
• Forretningsmodeller  
• Reguleringer

Anbefalt lesing: 

• LinkedIn
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 AI og roboter har 
et stort potensial innen 

finans. Digitale rådgivere 
jobber døgnet rundt uten 
å kreve overtidsbetaling. 
Det gir en stor service-

forbedring sett fra kundens 
ståsted. Samtidig er de 

feilfrie, dersom de er riktig 
«opplært». Bruken av data 
reiser også etiske spørsmål 
som vi er oppmerksomme 

på.
- Petter Høiseth
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi? 
Konsernsjef i SpareBank 1 Nord-
Norge. Interessen for teknologi 
begynte for alvor da jeg begynte i 
banken for 10 år siden.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Skape effektive, brukervennlige 
løsninger internt og ut mot 
kundene, samt finne gode måte å 
utnytte datamengden vi besitter 
for å bedre tilbudet til kunden. 
Teknologien skal skape verdi for 
ansatte og kunder.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi? 
I jobbsammenheng handler det om 
både AI, robotisering og ikke minst 
bedre og mer intuitive kunde-
grensesnitt. Digitalisere det som 
bør digitaliseres. Samtidig er vi 
svært opptatt av at teknologi så 
langt ikke kan erstatte mennesker. 
Vi driver med rådgivning, og vi 
ser at ved viktige hendelser i livet 
er det et menneske kundene vår 
trenger å møte.

Hvorfor er det spennende? 
Det er - slik jeg ser det - i 
kombinasjonen av menneske og 
teknologi og data den virkelige 
kraften ligger.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Det jeg opplever som mest aktuelt 
nå er bruk av data. Vi besitter 
store mengder data og detaljer om 
kundene våre. Vi har dype innsikt 
i våre liv. At vi behandler disse 
dataen på en trygg og skikkelig 
måte, er avgjørende.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Det aller mest spennende akkurat 
nå er innføring av nytt CRM-system 
som vi tror vil styrke både oss og 
kundeopplevelsen man vil få som 
kunde i SpareBank 1 Nord-Norge. 
Målet er å endre hele tilnærmingen 
til kundene og samhandling internt.

Dine andre favoritt-eksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt? 
Et kjedelig svar kanskje, men jeg er 
fortsatt svært fornøyd med Uber, og 
synes det er et strålende eksempel 
på helt ny fix av et egentlig 
uforandret behov.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Jeg tror det blir viktig å ha 
oversetter-kompetanse. Forstå 
hvordan teknologi kan forenkle og 
forbedre. Det holder ikke å være 
god til å programmere - du må 
forstå hvilke i prosesser teknologi 
faktisk kan forenkle og forbedre.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Det finnes helt sikkert mange 
eksempler, og fra egne rekker 
kan jeg nevne Vipps og hele 
infrastrukturen knyttet til betaling 
og legetimering. I tillegg er det 
offentlige langt fremme i Norge.

Et favoritt fremtids-sitat? 
Jeg vil bruke det vi selv benytter i 
SpareBank 1 Utvikling: «Den beste 

måten å forutsi fremtiden på er å 
skape den.»

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Digitalisering må ikke utelukkende 
fokusere på teknologi, kundene, 
organisasjonen og menneskene må 
stå i fokus.

FINTECH med Petter Høiseth, SpareBank 1 Nord-Norge
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Hvordan vokste Sparebanken 1 frem?
a) Gjennom investeringer fra
lokalsamfunnet med hensikt å spare
penger
b) Private aktører ønsket å skape
vinning til lokalsamfunnet med å
bruke personlige investeringer på
aksjemarkedet for å tjene tilbake til
de lokale. Ambisjonen var å styrke
lokalsamfunnet med overskuddet
c) Lokalsamfunnet i Spitsbergen ønsket å
bygge opp lokalsamfunnet. Dette krevdes
en felles dugnad. Lokalsamfunnet gikk
sammen og investere av egen lomme

Gjennom investeringer fra 
lokalsamfunnet med hensikt å spare 
penger

Kunnskap over sterke og svakere sider, 
hvorav de tilkaller eksterne aktører for 
sistnevnte

AI spisser kundekommunikasjonen. 
AI møter kundene først, avklarer 
problematikken og henviser direkte til 
passende område for å få analogisk hjelp

Hvordan inspirerer Sparebanken 1 Nord 
Norge til samarbeid?
a) Gjennom lavstruktur. Prinsippet er null
hierarki
b) Kunnskap over sterke og svakere sider,
hvorav de tilkaller eksterne aktører for
sistnevnte
c) De har brukerundersøkelser på nett for
å samarbeide med kundene etter deres
behov

Hvordan bruker Sparebanken 1 Nord 
Norge AI?
a) For å kvalifisere lånekandidater
b) Datainnsamling over kundenes
kjøpshistorikk for å kartlegge trender for
kundenes behov
c) AI spisser kundekommunikasjonen.
AI møter kundene først, avklarer
problematikken og henviser direkte til
passende område for å få analogisk hjelp

FINTECH med Petter Høiseth, SpareBank 1 Nord-Norge

Scann og besøk bedriften
https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/
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Tema Perspektiv

Fremtidens vaktrom
I denne episoden av #LØRN  snakker Linda med direktøren for 
Serit Eltele, Jens-Harald Jenssen, om hvordan Finnmarks største 
IT-selskap samhandler med 11 kommuner om å revolusjonere 
det tradisjonelle vaktrommet gjennom teknologiske løsninger. 
I podcasten gir Jens-Harald sine synspunkter på hvordan det 
fremtidige helsevesenet kan tenkes å se ut slik teknologien 
utvikler seg. Sivilja og Jens-Harald diskuterer også hvorvidt vi vil 
ende opp med mer arbeidsledighet. 

Om bedriften
Serit Eltele ble etablert i 1998 og har i dag vel 40 ansatte, fordelt 
på vårt hovedkontor i Alta og våre avdelingskontorer i Vadsø og 
Molde. Gjennom gode samarbeid med en rekke bransjer i mange 
år, har selskapet utviklet et betydelig fagmiljø som i dag utgjør det 
største IT-miljøet i Finnmark. Som medeier i Serit AS er selskapet 
en del av landets største IT-kjede. Dette gir kundene tilgang til 
et landsdekkende og sterkt kompetansenettverk, med rundt 300 
erfarne konsulenter. Serie Eltele vektlegger det å være til stede 
lokalt, og jobber for å gjøre IT til et konkurransefortrinn for sine 
kunder.

Refleksjon
Flere kommuner blir engasjerte av å se effekten av teknologi som 
fungerer, men frykten for å ta i bruk nye verktøy uten å ha sett 
funksjonen hos andre først hindrer at den første tar initiativet. 
Dette setter en brems på den teknologiske utviklingen innenfor 
helse. Hvordan kan politikerne, kommunene og den offentlige 
helsesektoren samkjøre om felles initiering av løsninger? Eller 
er det andre måter å hoppe på den teknologiske bølgen uten å 
behøve eksempler?

Tema:  LØRNBIZ 

Gjest:    Jens-Harald Jenssen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: ALTA

Vert:  Linda Hesselberg

Du vil LØRNE om: 

• Helseteknologi 
• Finnmark 
• Teknologisk overføringsverdi
• Samhandling 
• IoT

Anbefalt lesing: 

• Google, gode diskusjoner og forumer
 

LØRNBIZ med Jens-Harald Jenssen, Serit Eltele 
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 Det stereotypiske 
møterommet hvor 

alarmen går og personellet 
må løpe, utvikles til 

nærliggende pleie gjennom 
mobile teknologiske 
varslingssystemer. 

Teknologien utfordrer oss 
med nye muligheter og 

løsninger. Si ja til IT! Det 
tar ikke fra oss jobbene, 

det skaper bare muligheter.
- Jens-Harald Jenssen
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?
Jeg kom inn i teknologien som 
fireåring da jeg demonterte pappa 
sin bandspiller. Jeg og lillebroren 
min begynte å skru sønder det 
meste som var i huset, og siden 
den tid så har det vært veldig mye 
fokus på hvordan ting fungerer og 
fascinasjon for det.  

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?
Vi jobber med ganske masse 
forskjellige ting i Serit Eltele. Vi 
er brett innen for it-området. Men 
det som opptar veldig mye tid, og 
som også fyller bankkontoene vår 
er det som har med helseteknologi 
å gjøre. Der har Finnmark vært ett 
av foregangsfeltene i landet med 
et prosjekt som heter nasjonalt 
velferdsteknologiprogram, og Alta 
kommune har gjort en utrolig 
bra jobb i et samspill mellom 11 
kommuner totalt i Finnmark. Der 
har vi ledet arbeidet med å innføre 
helseteknologi brett i kommunen. 
Det er helt fra ut i hjemmene 
til brukeren, og inn på de store 
institusjonene. 

Hvilke kontroverser finnes innen 
området?
Det er veldig mange ting nå å 
tenke på, spesielt med hensyn til 
personvern og GDPR . Et annet 
spørsmål som vi møter er om det 
blir veldig mange arbeidsledige 
på grunn av at denne teknologien 
innføres.  Men vi vet alle sammen 
om eldre bølgen, og vi vet at vi har 
store utfordring er med å løse det 
pleiebehovet som vi har fremover. 
Der kan teknologien hjelp oss 
enormt på vei. 

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Jeg tror den kunnskapen om å klare 
å uttale hva det er vi har behov for, 
og hvordan kan vi løse det. Matchen 
mellom å si hva det er vi egentlig er 
på jakt etter å løse, og hvordan kan 
vi bruke teknologi for å løse det.

Hvilke utfordringer har dere møtt 
og lært av? 
Finne gode forretningsmodeller 
rundt dette her. Dette er jo egentlig 
et pionérfelt hvor veien blir til mens 
man går. 

LØRNBIZ med Jens-Harald Jenssen, Serit Eltele
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I hvor mange kommuner operere Serit 
Eltele i idag?
a) 11 kommuner
b) 5 kommuner
c) 7 kommuner

11 kommuner 30 millioner Nei

Alta kommune investerer nå mer i 
helseteknologi. Hvor mange millioner er 
det de forventer å bruke på ny teknologi 
i det nye helsehuset som bygges?
a) 5 millioner
b) 10 millioner
c) 30 millioner

Tror Jens-Harald Jenssen innføring av 
helseteknologi vil gjøre at flere mister 
arbeidsplassene sine?
a) Ja
b) Nei
c) Ja, men kun i noen institusjoner

LØRNBIZ med Jens-Harald Jenssen, Serit Eltele

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