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Sammen med Sundvolden Hotel har vi laget en serie 
som tar for seg fremtidens hotelldrift under og etter 
Covid pandemien. Podkastene skal forsøksvis dekke 
følgende tematikk:

1. Unik kundeopplevelse: selvregistrering og mobil som 
dørnøkkel

2. Nye rutiner: autonome støvsugere og nye renholdsverktøy

3. Effektivt smittevern: ultra-rent vann, kobber, matter, 
kontaktløs servering

4. Trygge konferanser: 50x4 med egne flyt-regler (mat, 
grupperom, sosialt)

5. Fremoverlente ansatte: testing, opplæring, utvikling

6. Lokal bærekraft: matsvinn, sunne og lokale mattradisjoner

7. Hybrid konferanser: fysiske og digitale møter, full digital 
produksjon

8. Nye arbeidsplasser: det sosiale rommet ved siden av kontor 
og hjem

9. Moderne forvaltning av tradisjon: møbler, kunst, prosesser

10. Lean eierskap og styring av hoteller: strategiske ledelse

Sundvolden
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Tema Perspektiv

Det finnes ikke 
søppel mer
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Fabrikksjef 
hos Norsk Gjenvinning, Adis Cengic. Adis er utdannet ingeniør 
og leder i Norsk Gjenvinning et team som omgjør søppel til 
råvarer, gjennom teknologi. Ved hjelp av sensorteknologi og 
stordataanalyse er de i stand til å skape sirkulærøkonomi 
i praksis. I episoden forteller Adis mer om hvordan Norsk 
Gjenvinning jobber, hvordan de organiserer roboter slik at de gjør 
hverandre smartere, samt hvorfor han mener at det ikke finnes 
søppel lengre. Denne podcasten er laget i samarbeid med NITO.

Om bedriften
Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- 
og miljøtjenester. Som konsern har Norsk Gjenvinning en ambisjon 
om å være bransjens beste aktør når det gjelder bærekraft. De 
siste årene har de tatt en posisjon innen bærekraftig utvikling 
og fremtidens sirkulærøkonomi. Norsk Gjenvinning har størst 
geografisk dekning i bransjen, med ca. 50 anlegg i hele Norge. 
Hovedkontoret er på Lysaker utenfor Oslo, og i tillegg har de 
virksomheter i Sverige, Danmark og Storbritannia.

Refleksjon
Norge ligger i dag i verdenstoppen for gjenvinning, og flere 
bedrifter benytter seg i dag av råvarer fra den sirkulære industrien. 
Hvordan mener du vi kan gjøre sirkulær gjenvinning til løsningen 
for alle industrier?

Tema:  CLEANTECH 

Gjest:    Adis Cengic 

Språk:  NORWEGIAN

Persepktiv: ENTERPRISE

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Sirkulær økonomi  
• Sensorteknologi 
• Optisk teknologi 
• Optisk bildegjenkjenning 
• Robot samarbeid  
• Prosessteknologi 

Anbefalt lesing: 

• Turnaround at Norsk Gjenvinning 
• Case - Harvard Business School
 

CLEANTECH med Adis Cengic, Norsk Gjenvinning 

CLEANTECH
ADIS CENGIC
FABRIKKSJEF
NORSK GJENVINNING

PODKAST #458 DET FINNES IKKE SØPPEL MER. ADIS CENGIC, NORSK GJENVINNING

Podkast  #0458
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Podkast  #0458

CLEANTECH med Adis Cengic, Norsk Gjenvinning

 I ein verden som 
flyter over av søppel, så 
finnes det ikke søppel 

mer...
- Adis Cengic
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Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?
Jeg er så heldig av å være del av 
et team som hver dag muliggjør 
for sirkulær økonomi i praksis. Vår 
oppgave er å ta søppelet til folket 
og magisk (gjennom prosesser, 
teknologi og dyktige kollegaer) 
omgjøre det til råvarer for nye 
produkter.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi?
Muliggjøre teknologi, 
sensorteknologi i kombinasjon 
med stordataanalyse med stor 
grad av menneskeinvolvering for å 
optimalisere prosesser.

Hvorfor er det spennende?  
Det åpner nye muligheter for 
gårsdagens «umuligheter».

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?
I en verden som flyter over av 
søppel, så finnes det ikke søppel 
mer.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?
Nylig åpning av verdens første 
heldigitale sorteringsanlegg.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt?
Avery Dennison NTP, trykkeri i 
Sogn som bruker teknologi til å 
utkonkurrere lavkostland.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Relevant kunnskap for framtida 
er konstant påfyll av relevant 
kunnskap for framtida.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
«Trekant-samarbeidet» og den 
norske modellen er det beste 
grunnlaget for ta teknologileiinga.

Et favoritt fremtidssitat?
Impossible is nothing.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Det finnes virkelig ikke søppel mer.

CLEANTECH med Adis Cengic, Norsk Gjenvinning

Podkast  #0458
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Hva er Norsk Gjenvinning sitt mål for 
renhetsgraden på sortering?
a) 56,6% renhetsgrad
b) 100% renhetsgrad
c) 99,9% renhetsgrad

99,9% renhetsgrad «Det finnes ikke søppel mer» Gjennom bildegjenkjenning sysselsettes 
roboter, og sensorisk teknologi er 
implementert i alle mulig ledd av driften

Hva er mottoet til Norsk Gjenvinning?
a) «Sirkulær industri er fremtiden»
b) «Det finnes ikke søppel mer»
c) «Avfall er til for å brukes på nytt»

Hva slags teknologi har gjort at 
Norsk Gjenvinning er verdens første 
helautomatiske gjenvinningsstasjon?
a) Gjennom bildegjenkjenning
sysselsettes roboter, og sensorisk
teknologi er implementert i alle mulig
ledd av driften
b) Det er ikke helautomatisert helt enda,
men visjonen er å helautomatisere. I dag
er siste ledd et menneske som jobber på
kontrollrommet for å sysselsette roboter
til å gjøre arbeidet
c) Basert på statistisk analyse har
roboter blitt dypt lært til hvordan de skal
kjenne igjen søppel, og dermed i hvilken
retning søppelet skal sendes videre til

CLEANTECH med Adis Cengic, Norsk Gjenvinning

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

CLEANTECH
ADIS CENGIC
FABRIKKSJEF
NORSK GJENVINNING

Podkast  #0458
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Tema Perspektiv

Rekrutterer roboter 
bedre enn mennesker?
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Senior Manager 
i Dfind fra Randstad Company, Morten Vigen Kolek, om hvordan 
de jobber for å bli rekrutteringsbransjens svar på Amazon. 
Dfind er en del av Randstad, verdens største aktør innen HR og 
bemanningsløsninger med 38.820 ansatte. Morten forteller om 
hvordan teknologi snart vil omforme hele rekrutteringsprosessen. 
Vil roboter kunne finne bedre kandidater enn mennesker i 
fremtiden?

Om bedriften
Dfind er et konsulent- og rådgivingsselskap som har som mål 
å skape utviklingsmuligheter for organisasjoner, bedrifter og 
mennesker. Dfind tror på spesialisering og selskapets tjenester 
omfatter i dag rekruttering og utleie innen engineering, IT, 
finance og executive. I tillegg bistår Dfind sine kunder med 
organisasjonsutvikling og forbedringsarbeid. I Norge har selskapet 
kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand og 
Tromsø. Dfind er en del av Randstad, verdens største aktør innen 
HR og bemanningsløsninger med 38.820 ansatte. Gruppen er 
børsnotert og nådde i 2018 en omsetning på 23,8 milliarder Euro. 

Refleksjon
Hvordan ville du rekruttert mennesker? Og hvordan tror du 
rekrutteringsprosessen vil utforme seg nå som teknologien er på 
oppløpssiden?

Tema:  LØRNBIZ 

Gjest:    Morten Vigen Kolek 

Språk:  NORWEGIAN

Persepktiv: SME

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Rekrutteringsprosesser 
• Big.data 
• Bias håndtering 

Anbefalt lesing: 

• Ranstad sitt eget fond Jack sin profil på 
linkedin 

 

LØRNBIZ med Morten Vigen Kolek, Dfind a Randstad Company 

LØRNBIZ
MORTEN VIGEN KOLEK
SENIOR MANAGE
DFIND A RANDSTAD 
COMPANY

PODKAST #459 REKRUTTERER ROBOTER BEDRE ENN MENNESKER?. MORTEN VIGEN KOLEK, DFIND A RANDSTAD COMPANY

Podkast  #0459
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LØRNBIZ med Morten Vigen Kolek, Dfind a Randstad Company

 Teknologi innenfor 
rekruttering er helt i 

startgropen. Vi ser store 
endringer hver eneste 
dag, og vi omfavner 

det. Dette vil gjøre oss i 
stand - tror jeg - til å ta 
bedre avgjørelser når det 
kommer til å finne rett 

person.
- Morten Vigen Kolek
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Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Det absolutt viktigste vi gjør er å 
finne rett kandidat til en gitt jobb. 
Men i dette er det mange elementer 
som også er viktige. Blant annet 
vil jeg trekke frem viktigheten av 
å forstå jobbsøkeres ønsker og 
konteksten de er i, og på samme 
måte forstå konteksten og behovet 
til kundene våre.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi? 
Jeg er så heldig å jobbe i Dfind 
hvor begrepet Tech and Touch er 
enormt viktig. Dette handler om 
at Randstad alltid ønsker å være i 
forkant av teknologiske trender og 
på denne måten kunne håndtere 
potensielle jobbsøkere på en enda 
bedre måte.

Hvorfor er det spennende? 
Dette er veldig spennende på 
grunn av at vi fremdeles er helt i 
startgropen av hva dette vil gjøre 
for oss. Et eksempel vil kunne være 
hvordan vi som verdens største HR 
og rekrutteringsselskap kan benytte 
big data for å forstå jobbsøkere og 
arbeidsmarkedet generelt.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Jeg mener at det er for lite 
fokus på ubevisst bias i 
rekrutteringsprosessen. Banalt 
enkelt kan det også være med 
tanke på hvordan symfoniorkester 
rundt om bruker en vegg når de 
rekrutterer for å unngå kjønnsbias. 
Jeg har jo derfor uttalt at jeg tror 
roboter kan rekruttere bedre enn 
mennesker.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt? 
En plattform som man kan bruke 
under intervju for å tolke graden av 
hvor sant kandidaten prater.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Vi Randstad/Dfind ser det er over 3 
millioner mennesker i underskudd 
på ulike STEM jobber og i dette 
er det jo nærliggende å tenke at 
mange av disse jobbene vil ligge 
innen teknologi.

Hva gjør vi unikt godt i Norge 
av dette? I Norge lever vi i et 
tillitssamfunn hvor vi stoler på 
hverandre og er trygge. Vi er i 
tillegg relativt godt utdannet og 
kanskje dermed også godt rustet 
for å ta i bruk ny teknologi.

Et favorittfremtidssitat? 
Everything that can be invented has 
been invented av Charles H. Duell.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Teknologi innenfor rekruttering 
er helt i startgropen. Vi ser store 
endringer hver eneste dag, og vi 
omfavner det. Dette vil gjøre oss 
i stand - tror jeg - til å ta bedre 
avgjørelser når det kommer til å 
finne rett person.  

LØRNBIZ med Morten Vigen Kolek, Dfind a Randstad Company

Podkast  #0459
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Hvem er Dfind?
a) En dating app på telefonen
b) Et startup firma basert i Norge
c) Et spesialistselskap under Randstad
som operer med rekruttering og
bemanning

Et spesialistselskap under Randstad som 
operer med rekruttering og bemanning

700,000 mennesker, rundt 250 millioner 
profiler

Ved hjelp av teknologi og roboter

Hvor mange mennesker jobber gjennom 
Randstad, og hvor mange profiler har de?
a) 500,000 mennesker, rundt 100
millioner profiler
b) 600,000 mennesker, rundt 150
millioner profiler
c) 700,000 mennesker, rundt 250
millioner profiler

Hvordan kan bias’ i 
rekrutteringsprosessen fjernes ifølge 
Morten?
a) Ved å intervjue hver enkelte søker slik
at alle blir møtt ansikt til ansikt
b) Ved å anonymisere CV’en slik at
søkerne anonymiseres for at kvalitetene
skal være det avgjørende
c) Ved hjelp av teknologi og roboter

LØRNBIZ med Morten Vigen Kolek, Dfind a Randstad Company

Scann og besøk bedriften
https://www.randstad.se/

LØRNBIZ
MORTEN VIGEN KOLEK
SENIOR MANAGE
DFIND A RANDSTAD 
COMPANY

Podkast  #0459
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Tema Perspektiv

What ś possible and how 
quickly
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med grunnlegger av og 
administrerende direktør i TotalCtrl, Charlotte Aschim, om hvordan 
teknologi kan bidra til å skape en mer bærekraftig verdikjede. 
TotalCtrl er et norsk teknologiselskap som utvikler en serie B2B-
applikasjoner med fokus på kostnadsreduksjon, digitalisering av 
matlager og forebygging av matsvinn. Charlotte forteller oss om 
hvordan digital datostempling kan redusere matsvinn. Silvia og 
Charlotte diskuterer også hva autogenererte oppskrifter er, og vi 
får lære mer om hva dette er. 

Om bedriften
TotalCtrl er et norsk teknologiselskap som utvikler en serie B2B-
applikasjoner med fokus på kostnadsreduksjon, digitalisering 
av matlager og forebygging av matsvinn. TotalCtrls løsninger er 
tilgjengelige i 155 land og har mottatt over 20 priser for kundens 
verdi og innvirkning på mennesker, planet og fortjeneste.

Refleksjon
Å redusere matsvinnet er ikke bare gode nyheter for miljøet, men 
også for mataktørenes lønnsomhet. Hvordan kan man øke folks 
bevissthet rundt datomerkingen på matvarer?

Tema:  TECH4GOOD 

Gjest:    Charlotte Aschim 

Språk:  ENGLISH

Persepktiv: SME

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Food waste 
• Big.Data 
• Digitizing manual processes.     
• IoT

Anbefalt lesing: 

• The TV show Shark tank 
• The TV show Dragons Den 
 

TECH4GOOD med Charlotte Aschim, TotalCtrl 

TECH4GOOD
CHARLOTTE ASCHIM
CEO AND FOUNDER
TOTALCTRL

PODKAST #468 WHAT´S POSSIBLE AND HOW QUICKLY. CHARLOTTE ASCHIM, TOTALCTRL

Podkast  #0468
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TECH4GOOD med Charlotte Aschim, TotalCtrl

 TotalCtrl's vision 
is to eliminate food waste 

throughout the value 
chain, from farmer to 

consumer. So our focus 
is optimization and 
efficiency. Digitizing 

manual routines, 
preventing waste of 

resources, and securing 
more time for the tasks 
that really contribute to 
a more sustainable value 

chain.
- Charlotte Aschim
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i matsvinn? 
Administrerende direktør 
og grunnlegger av software
selskapet TotalCtrl. Vi er et selskap 
som hjelper forbrukerrettede 
bedrifter som dagligvarebutikker, 
matsentraler, kommuner, hoteller 
og restauranter med å forebygge 
matsvinn og optimalisere driften 
deres ved hjelp av varebeholdnings-
kontroll basert på holdbarhetsdato.

Hva gjør dere på jobben? 
I TotalCtrl hjelper vi kundene våre 
med å forebygge matsvinn på en 
måte som er enkel, effektiv og 
lønnsom. Vi har sett at det ligger 
et stort potensial i det å ha full 
kontroll over varebeholdningen 
basert på holdbarhetsdato, og 
vi bruker alltid dette som en 
grunnmur før vi bygger på med 
andre funksjoner. I dag gjøres det 
meste manuelt, så det å få dette 
over på en digital plattform gir 
raskt resultater.

Hva er dere mest opptatt av i 
arbeidet deres? 
TotalCtrls visjon er å eliminere 
matsvinn i hele verdikjeden, fra 
bonde til forbruker. Optimalisering 

og effektivisering står derfor i 
fokus hos oss. Vi er opptatt av 
å digitalisere manuelle rutiner, 
forhindre sløsing av ressurser og 
frigjøre mer tid til de oppgavene 
som virkelig bidrar til en mer 
bærekraftig verdikjede.

Hvorfor er det så spennende? 
Fordi digitale løsninger har et stort 
potensial, og gjør du det riktig, får 
du gode resultater raskt.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroversene? 
At forbrukerne har skylden for 
matsvinn, og at det er utfordrende 
å ta tak i problematikken. Det 
krever mye penger og tid.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Handleriet.no, Matsentralen Oslo, 
Halden kommune ++.

Dine andre favoritteksempler 
på cleantech internasjonalt og 
nasjonalt? 
Jeg liker sensor- og kamera-
teknologi, og jeg synes det er 
interessant å se hvordan dette 
benyttes innen matindustrien.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Jeg oppfordrer alle til å lære seg 
grunnleggende koding.

Er det noe vi gjør her i Norge som er 
unikt? 
I Norge er vi gode på teknologi, 
og det er et veldig godt land 
å starte egen bedrift i. Alle 
tilskuddsordninger, kurs, 
konferanser og lignende gjør det 
lettere å skape god business her 
enn andre steder. 

Har du et favoritt-fremtidssitat? 
Det må bli det jeg bruker mest: 
«Det ordner seg alltid, du må bare 
jobbe hardt for det!»

Viktigste poeng fra samtalen vår? 
Jeg har lyst til å si følgende til alle 
gründere der ute: Finn ut tidlig hva 
som er av reell verdi for kundene 
dine. Gjør du det, vil du se en 
drastisk vekst og gode resultater på 
flere områder.

TECH4GOOD med Charlotte Aschim, TotalCtrl

Podkast  #0468
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Hva er visjonen til TotalCtrl?
a) Å endre «best før»-stemplingene til
«god både før og etter»
b) Å digitalisere oversikten over mengden
matsvinn
c) Å redusere matsvinn gjennom hele
verdikjeden

Å redusere matsvinn gjennom hele 
verdikjeden

Holdbarhetsdatoen på matvarer samt 
manglende kunnskap om at matvarer 
fortsatt er ferske etter utløpsdatoen

Ved å digitalisere det manuelle 
arbeidet knyttet til datokontroll. En 
digital oversikt skaper en mer effektiv 
sirkulasjon av matvarer

Hva er den største årsaken til matsvinn?
a) Konsumet som produseres på
tilbudssiden, er for høyt, ettersom
forbrukerne krever konstant
tilgjengelighet av matvarer
b) Holdbarhetsdatoen på matvarer samt
manglende kunnskap om at matvarer
fortsatt er ferske etter utløpsdatoen
c) Holdbarhetsdatoen settes tidligere enn
nødvendig for å være på den sikre siden

Hvordan realiserer TotalCtrl sin visjon?
a) Gjennom sosiale medier
b) Ved å digitalisere det manuelle
arbeidet knyttet til datokontroll. En
digital oversikt skaper en mer effektiv
sirkulasjon av matvarer
c) Gjennom bildegjenkjenning av
datoene, som automatisk sorteres på en
iPad

TECH4GOOD med Charlotte Aschim, TotalCtrl

Scann og besøk bedriften
https://totalctrl.com/

TECH4GOOD
CHARLOTTE ASCHIM
CEO AND FOUNDER
TOTALCTRL

Podkast  #0468
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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: 

• you-will-learn-about
 
Anbefalt lesing: 

• recommendedlitterature 

 

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 
 
 
 

LØRNSOC med Dag Arthur Aasbø Podkast # 0512

lorn.tech
lorn.unversity


