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Med støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling har LØRN 
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ogisatsninger
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Tema Perspektiv

Økosystem for innovasjon, 
ta ansvar, tenk stort
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Administrerende 
direktør i VIS og styreleder i FIN, Anders Haugland, om kritiske 
faktorer for å få i gang aktiv og konkret innovasjon. VIS, tidligere 
Bergen Teknologioverføring AS (BTO), er et selskap som eies av 
Universitetet i Bergen, Helse Bergen, Havforskningsinstituttet, 
Høgskulen på Vestlandet, Norges Handelshøyskole og Siva for å 
identifisere, evaluere, utvikle og realisere forskningsresultater de 
mener kan ha kommersielt og/eller samfunnsøkonomisk potensial. 
I podcasten gir Anders eksempler på hvordan man bygger gode 
økosystemer for innovasjon. Anders gir oss også klarhet i hva som er 
forskjellen mellom en TTO, en inkubator og en klynge.

Om bedriften
VIS, tidligere Bergen Teknologioverføring AS (BTO), er et selskap som 
eies av Universitetet i Bergen, Helse Bergen, Havforskningsinstituttet, 
Høgskulen på Vestlandet, Norges Handelshøyskole og Siva for å 
identifisere, evaluere, utvikle og realisere forskningsresultater de 
mener kan ha kommersielt og/eller samfunnsøkonomisk potensial. 
Selskapet arbeider med technology transfer (TOT), og støtter totalt 
ti forskningsinstitusjoner med å kommersialisere anvendbare 
forskningsresutater. VIS driver også en rekke oppstarts- og 
vekstprogrammer for gründere. Til sammen har VIS partnere rundt 4 
000 ansatte, 30 000 studenter og en forskningsbase på mer enn fem 
milliarder norske kroner.

Refleksjon
Hvordan klarer inkubatorer å skape et så godt økosystem for 
innovasjon? Kommer dette fordi selskapene sitter sammen og kan 
lære av hverandre, eller er det bistanden fra selve inkubatoren og 
dens rådgivere som er utslagsgivende?

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Anders Haugland 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: CLUSTER

Innspilt: BERGEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Innovasjon  
• Inkubator 
• Fremtidig verdiskapingspotensial       

i hav

Anbefalt lesing: 

• Something Ventured
 

LØRNSOC med Anders Haugland, VIS 

LØRNSOC
ANDERS HAUGLAND
ADMINISTRERENDE 
DIREKTØR
VIS

PODKAST #486 ØKOSYSTEM FOR INNOVASJON, TA ANSVAR, TENK STORT. ANDERS HAUGLAND, VIS

Podkast  #0486
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LØRNSOC med Anders Haugland, VIS

 Vi er verdens rikeste 
land, men likevel mangler 
selvtillit. Vi har verdens 
beste utgangspunkt til å 
gå foran og være modig 
i satsing på bærekraftig 

omstilling, her må vi 
benytte mulighetene.
- Anders Haugland



Intervju
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?  
Er firebarnsfar med en  PhD  i 
termodynamikk som de siste 13 
årene har jobbet med å få opp 
innovasjonstakten i vår region. 
Jeg har alltid vært interessert i 
teknologi.

Hva er det viktigste dere  gjør på 
jobben?  
Å bidra til at økosystemet for 
innovasjon blir så sterkt og effektivt 
som mulig.

Hvorfor er det spennende?   
VIS jobber med  ca.  200 prosjekter 
ut fra forskning og følger opp en 
rekke selskaper. På grunn av dette 
har vi en institusjonell hukommelse 
som er verdifull for mange.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?   
At vi er verdens rikeste land 
menallikevel mangler selvtillit. I 
tillegg til det at  vi har verdens 
beste utgangspunkt til å 
gå  foran  og  være  modig i satsing 
på bærekraftig omstilling, men ikke 
benytter mulighetene.

Relevante prosjekter siste året?   
Etablering av katapultsentrene, 
Hatch til Bergen og Forsterket 
Havsatsing.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt?   
Bergenbio.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?   
Vi må bli best på å løse utfordringer 
og gripe muligheter. Havet er vi best 
på - det må vi utnytte.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?   
Næring tilknyttet havet.

Et favoritt  fremtidssitat? 
“It’s not them, it’s us”.  

LØRNSOC med Anders Haugland, VIS

Podkast  #0486
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Hva menes med et nettverk for 
innovasjonsselskaper?
a) Konferanser arrangeres for å dyrke
deling slik at industrier vokser likt
b) Ulike innovasjonsselskaper
samarbeider om å påvirke
rammebetingelser for innovasjon i Norge
c) Sortering av innovasjonsretninger gjør
det lettere å kartlegge veksten av Norges
næringsliv

Ulike innovasjonsselskaper samarbeider 
om å påvirke rammebetingelser for 
innovasjon i Norge

TTO er forankret i akademia, klyngene er 
forankret i næringslivet og inkubatorer 
gir liv til idéene

TTO skal få ting ut av akademia mens 
klyngeorganisasjoner tar i bruk den nye 
kunnskapen

Hva er forskjellen mellom en TTO, en 
inkubator og en klynge?
a) Kun samlebegreper på ulike
innovasjonsmodeller
b) TTO er forankret i akademia, klyngene
er forankret i næringslivet og inkubatorer
gir liv til idéene
c) Forkortelser for pyramideleddene
i en stor bedrift som startet som
liten der TTO er moderselskapet,
inkubatoren var oppstartsbedriften og
klyngen er samlebetegnelse for alle
datterselskapene

Hvilke sider av den såkalte 
kunnskapsbroen representerer TTO og 
klyngene for hverandre?
a) TTO som moderselskap som treffer
næringslivet med øvrig markedsoversikt
og klyngene som datterselskaper som
treffer mer på forbrukernivå
b) TTO skal få ting ut av akademia mens
klyngeorganisasjoner tar i bruk den nye
kunnskapen
c) TTO skal få ting ut av akademia mens
klyngeorganisasjoner tar i bruk den nye
kunnskapen

LØRNSOC med Anders Haugland, VIS

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

LØRNSOC
ANDERS HAUGLAND
ADMINISTRERENDE 
DIREKTØR
VIS

Podkast  #0486
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Tema Perspektiv

De eventyrlige 
mulighetene innenfor 
Retail
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO og 
CO-founder i Dyrekassen.no, Roger Holthe Olsen. Dyrekassen.
no er en nettbasert dyrebutikk med Felleskjøpet Agri SA som 
hovedaksjonær. Selskapet har fokus på å gjøre kundereisen så 
sømløs som mulig. I episoden forteller Roger om hvordan man 
skaper en ny digital forretning helt fra start og hvordan man finne 
de første kundene, samt om dagens E-commerce og hvorfor det å 
både eie kunden og ha egen digital verdikjede er kritisk.

Om bedriften
Dyrekassen.no er din dyrebutikk på nett og regnes som en av 
norges største dyrebutikker med over 5000 produkter. Dyrekassen 
leverer varene rett til døren så du skal ha en utfordring mindre i 
hverdagen.

Refleksjon
I 2019 alene har det vært over 360 konkurser i detaljhandelen, og 
mange sliter fremdeles hardt for å overleve. Har E-handel hele 
skylda for butikkdøden, eller trenger detaljhandelen en generell 
vilje til omstilling for å hevde seg? 

Tema:  RETAIL 

Gjest:    Roger Holthe Olsen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: BERGEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• E-handel 
• Kundereise 
• Logistikk  
• Merkevarebygging

Anbefalt lesing: 

• Delivering Happiness av gründeren av 
Zappos.com  

• Let my People go surfing av gründeren av 
Patagonia

• Shoe Dog av gründeren av Nike 
• The hard thing about hard things av Ben 

Horowitz
 

RETAIL med Roger Holthe Olsen, Dyrekassen.no 

RETAIL
ROGER HOLTHE OLSEN
CEO OG CO-FOUNDER
DYREKASSEN.NO

PODKAST #487 DE EVENTYRLIGE MULIGHETENE INNENFOR RETAIL. ROGER HOLTHE OLSEN, DYREKASSEN.NO

Podkast  #0487
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RETAIL med Roger Holthe Olsen, Dyrekassen.no

 Vår erfaring er at 
mange «overkompliserer» 

teknologi og at det 
er lett å bli skremt av 
alle moteordene som 
florerer. Selvsagt skal 

man ha respekt for både 
utviklingshastighet og 
innovative teknologier, 
men det blir fort snakk 

om fremtidsscenarier og 
dommedag i media.

- Roger Holthe Olsen



Intervju
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?
Jeg hoppet i 2015 av en karriere 
som partner i et konsulentbyrå 
for å bli gründer i Dyrekassen.
no. Jeg er ingen teknolog, men er 
sterkt fascinert over hvor raskt 
teknologiske trender påvirker 
måten vi lever og arbeider på.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?
Kundereise, kundereise og 
kundereise. Vi jobber hver dag for 
å gjøre kundens opplevelse på vår 
egenutviklede plattform så sømløs 
som overhodet mulig. Fra kunden 
finner oss analogt eller digitalt til 
første kjøp er gjennomført og levert 
helt hjem på kundens dør.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi?
Vi har utviklet vår egen IT-plattform 
som er fullt ut skalerbar og kan 
integreres mot andre systemer vi 
til enhver tid mener er de beste 
partnerne for oss. Dette arbeidet 
inkluderer alt fra videreutvikling 
av vår egenutviklede bindingsfrie 
abonnementsløsning, til integrasjon 
mot alt fra automatiserte 
markedsverktøy.

Hvorfor er det spennende?
Det er spennende fordi man 
veldig fort kan få et teknologisk 
og datamessig forsprang på 
bedrifter som sliter med å, 
som følge av stor teknologisk 
og strukturell gjeld i egen 
virksomhet, holde innovasjons- og 
utviklingstempoet høyt nok i det 
som blir en stadig mer internasjonal 
konkurransesituasjon.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?
Jeg fascineres over hvor trege 
mange store bedrifter tillater seg 
å være og over hvor store nedturer 
det kan gi.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?
Det viktigste prosjektet for 2019 var 
å lande Felleskjøpet Agri SA som 
ny hovedaksjonær i Dyrekassen. 
Vi må først tenke nordisk skala 
og deretter Europeisk, om vi skal 
overleve.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt?
Måten Amazon tenker fullstendig 
utenfor boksen på er dypt 
fascinerende. Et annet nordisk 
eksempel er hvordan Jollyroom har 
utviklet seg de siste årene.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Jeg tror vi ikke er i nærheten av 
å fatte hvor fort både AI, Big data 
og andre fremtredende trender 
utvikler seg. Hovedregelen bør 
kanskje være å ha lav terskel for å 
både teste og forkaste ny teknologi.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
Vi har tradisjonelt lykkes svært 
godt innen industri, maritim sektor 
og olje og gass. Men det er mange 
felt vi ennå ikke er i nærheten av 
de beste aktørene internasjonalt 
på. Vi ligger i 2018 på 19 plass på 
Global Innovation Index, mens både 
Sverige, Tyskland, Danmark, Finland 
med flere ligger topp ti.

Et favoritt fremtidssitat?
«We wait for nobody» – et selskap 
som venter på andre i 2019 er på vei 
mot skifteretten, og «Rake pucker» 
– vi går rett på der vi jobber og aldri 
rundt grøten.

RETAIL med Roger Holthe Olsen, Dyrekassen.no

Podkast  #0487
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Hvilken status er det på Retail bransjen i 
Norge i dag?
a) Stabil vekst
b) Ingen endring på 10 år
c) Fallende

Fallende Hjemlevering Mer utvalg

Hva utfordret Post i butikk som minket 
en begrenset levering til kunder i 
handelskjeden?
a) Billigere toll
b) Vipps
c) Hjemlevering

Hvordan har handlereisen utviklet seg?
a) Mer utvalg
b) Større varelager
c) Lettere retur

RETAIL med Roger Holthe Olsen, Dyrekassen.no

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

RETAIL
ROGER HOLTHE OLSEN
CEO OG CO-FOUNDER
DYREKASSEN.NO

Podkast  #0487
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Tema Perspektiv

Event payments made 
easy
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i TicketCo, 
Kåre Bottolfs, om hvordan de snakker med kunder for å forstå 
hvilke problemer de har, for så å bruke deres teknologiske innsikt 
til å lage innovative løsninger som løser disse problemene. Kåre 
og Silivja diskuterer hvorvidt automatisering utgjør en trussel 
for arbeidsplassene, og hvordan lederens rolle kommer utvikles 
og endres som følge av automatisering. Kåre deler også sine 
erfaringer fra å bygge opp selskapet TicketCo, og forteller om hva 
som skal til for å lykkes som gründer.

Om bedriften
TicketCo er spådd å bli den nye standarden for alle typer 
arrangements-betaling. Plattformen er enkel å implementere, 
skybasert og designet med brukervennlighet og selvbetjening som 
viktige stikkord. Ved hjelp av moderne teknologi kan TicketCo tilby 
en alt-i-ett løsning for aller typer arrangører. Flere tusen festivaler, 
fotballklubber og andre arrangører bruker allerede TicketCo – 
både i Norge og internasjonalt. Selskapet leverer en komplett 
løsning for billettsalget deres, samtidig som plattformen også er 
tilrettelagt for og kan håndtere alt det andre salget arrangørene 
foretar.

Refleksjon
Hva blir en leders rolle under automatisering av menneskelige 
prosesser på arbeidsplasser? 

Tema:  FINTECH 

Gjest:    Kåre Bottolfsen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: STARTUP

Innspilt: BERGEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Automatisering 
• Big data 
• Internasjonalisering  
• Gründerskap

Anbefalt lesing: 

• From zero to hero
• Shoedog av Phil Knight
 

FINTECH med Kåre Bottolfsen, TicketCo 

FINTECH
KÅRE BOTTOLFSEN
CEO
TICKETCO

PODKAST #488 EVENT PAYMENTS MADE EASY. KÅRE BOTTOLFSEN, TICKETCO

Podkast  #0488
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FINTECH med Kåre Bottolfsen, TicketCo

 Når det gjelder 
finansiell kompetanse, 
så sitter vi på en enorm 

pengebinge gjennom 
oljefondet vårt, men 

mye av forvaltningen av 
kapitalen skjer utenfor 
Norge. Hvorfor satser vi 

ikke strategisk på på bygge 
opp egne finansmiljøer 
rundt forvaltning av de 

enorme pengesummene vi 
sitter på i Norge.
- Kåre Bottolfsen
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?  
Nordlending som kom til Bergen for 
å studere i 1 år. Det er 27 år siden. 
Jobbet lenge i HORECA bransjen 
(restaurant). Jobbet gjennom alle 
stillinger utenom kokk opp til IT-
ansvarlig og så konserndirektør 
for 20 utesteder. Jobbet mye 
med kassasystemer og irriterte 
meg masse over unødvendig 
kompleksitet og høye kostnader på 
disse. Har tatt med meg dette inn i 
TicketCo-casen

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Snakker med kunder og prøver å 
forstå hvilke problemer de har. 
Så bruke vår teknologi-innsikt på 
å lage innovative løsninger som 
løser problemene. Det er en stor 
team-effort å få til. Jeg bruker å 
si at kunden vet hva problemet er, 
hvordan vi løser problemet er vår 
jobb.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi?  
SaaS, mPOS (mobile point of sales) 
og spesielt «betalings-flyter». I 
sum så er dette et omfattende felt 
av teknologi å være ajour på. Vi 
jobber også med mye salgs-data og 
business intelligence.

Hvorfor er det spennende?  
Det er spennende av 2 grunner: 
1) det er et enormt kommersielt 
potensiale i det vi jobber med, 2) 
Ingenting er mer tilfredsstillende å 
stå å skue ut over en festival med 
10 000+ publikummere og vite at 
alle disse menneskene toucher vår 
teknologi.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?  
Innenfor det fagfeltet vi jobber 
innenfor så vil jeg si at «ticketing» 
er basert på gammeldagse 
forretningsmodeller og har hemmet 
teknoclogikonsumet i event-
industrien. Så vi ønsker å kaste 
deler av forretningsmodellene 
overbord.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?  
I TicketCo sammenheng: Vår egen 
Wallet-app og smart måter å betale 
på. Privat: evigvarende prosjekter 
på min hytte….

Dine andre favoritt-eksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt? 
Über for konsumenter (app) når det 
gjelder kjøp og posisjons-teknologi 
og XXX for kunder når det gjelder 
det å administrere salg (salgs-
systemer)

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Kommersialiserings-kompetanse. 
Mange vil nok si IKT-kunnskaper, 
men jeg tror det nesten er et tapt 
mulighetsområde for Norge.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?  
Mht kommersialisering så 
oppfatter jeg at det er stort fravær 
av tilgjengelig kompetanse på 
kommersialisering. Mht finansiell 
kompetanse så sitter vi på en 
enorm pengebinge gjennom 
oljefondet vårt. Men mye av 
forvaltningen av kapitalen skjer 
utenfor Norge.

Et favoritt fremtids-sitat?  
Keep running!

FINTECH med Kåre Bottolfsen, TicketCo

Podkast  #0488
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Hva er galt med kassesystemer sånn 
som de er i dag?
a) Mye gammeldags og dyr teknologi som
er lite tilgjengelig for små arrangører
b) Lite oversiktlig og effektiviserende
pga systemprogrammering på eldre
maskinsystemer
c) Gammeldags teknologi gjør det
vanskelig for nye effektiviserende og mer
oversiktlige systemer

Mye gammeldags og dyr teknologi som 
er lite tilgjengelig for små arrangører

God dialog med kundene Hvor vanskelig det er å faktisk få til ting

Hvordan får man en god product fit?
a) God dialog med kundene
b) Tilbakemelding fra tjenestebruker
c) Nok informasjonsdeling og samarbeid
mellom aktør og virksomhet med behov
av en tjeneste

Hva var de største overraskelsene for 
TicketCo i oppstartsperioden?
a) Hvor vanskelig det er å faktisk få til
ting
b) Motstand basert på at vaner er vonde
å vende
c) Hvor mange nasjonale retningslinjer
det er å forholde seg til

FINTECH med Kåre Bottolfsen, TicketCo

Scann og besøk bedriften
https://ticketco.events/no/nb

FINTECH
KÅRE BOTTOLFSEN
CEO
TICKETCO

Podkast  #0488
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Tema Perspektiv

Fremtidens journalistikk
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Fonn Group, 
Haavard Myklebust. Haavard beskriver seg selv som en «enkel» 
journalist som rotet seg inn i teknologiverdenen ved en tilfeldighet 
i 2005. Etter å ha jobbet som teknologiredaktør i TV2 begynte han 
som administrerende direktør i Fonn Group i 2017. I Fonn Group 
investerer de i selskaper som leverer produksjon og journalistiske 
verktøy for medie- og underholdningsindustrien. I Episoden 
forteller Haavard om hvordan fremtidens mediebransje vil se ut 
med teknologier som VR, AR og roboter.

Om bedriften
Fonn Group investerer i selskaper som leverer produksjon og 
journalistiske verktøy for medie- og underholdningsindustrien. 
Konsernet tar en aktiv rolle i selskapets daglige drift, og tilbyr 
forretnings- og administrasjonsfunksjoner som delte ressurser på 
tvers av konsernselskapene. Fonn Group har hovedkontor i Media 
City Bergen. I februar 2020 ble Fonn Group Americas lansert for å 
bringe Mjoll og 7Mountain nyhetsrom og video-arbeidsflytløsninger 
til Nord- og Sør-Amerika.

Refleksjon
Hvordan kan vi tilrettelegge for at journalistene kan bruke 
mer av tiden sin til å formidle de viktigste sakene gjennom å 
bruke mindre tid på administrative oppgaver? Og hvordan bør 
journalister jobbe for å senke folk sin skepsis rundt journalistikken 
som er kommet etter all oppmerksomhet "fake news" har fått i 
det siste?

Tema:  AI 

Gjest:    Haavard Myklebust 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: BERGEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Media og kommunikasjon 
• AR.VR Fake news 
• Kunstig intelligens

Anbefalt lesing: 

• https://fonngroup.com/
 

AI med Haavard Myklebust, Fonn group 

AI
HAAVARD MYKLEBUST
CEO
FONN GROUP

PODKAST #489 FREMTIDENS JOURNALISTIKK. HAAVARD MYKLEBUST, FONN GROUP

Podkast  #0489
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AI med Haavard Myklebust, Fonn group

 Jeg tror at med de 
verktøyene som kom ut 
nå, vil den teknologiske 
fremtiden vi går inn i, 

skape rom for fantastisk 
mye god journalistikk. 
Fremtiden ser lys ut for 
mediebransjen, så lenge 

man klarer å omstille seg.
- Haavard Myklebust
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Hvem er du og hvordan ble du 
interessert i AI?
En enkel journalist som rotet 
meg inn i teknologiverdenen i 
2005. Da fikk jeg ansvar for en 
liten sportsredaksjon i TV 2 med 
15 medarbeidere, som etter hvert 
vokste til 130 stykker på noen 
måneder. Under denne perioden 
fikk jeg muligheten til å jobbe litt 
med teknologi, noe som førte til 
at jeg ble markedsdirektør i Vizrt 
i 2009. Jeg gikk tilbake til TV 2 
som teknologiredaktør i 2014, 
før jeg etter hvert gikk over til 
administrerende direktør i Fonn 
Group. Det som driver meg er 
i veldig stor grad å kunne løse 
problemer. Der har vi en ganske 
unik posisjon i Bergen.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?
I Fonn Group investerer vi i 
selskaper som leverer produksjon 
og journalistiske verktøy for medie- 
og underholdningsindustrien. 
Vi tilbyr både forretnings- og 
administrasjonsfunksjoner.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi?
Blant annet AR, VR og det vi kaller 
for «day-to-day graphics». Vi har 
også roboter som filmer og kjører 
i predefinert mønstre slik at man 
slipper å ha bemannede kamera i 
studio.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?
Troverdighet til journalister. Der 
hjelper faktisk AI oss å generere 
metadata for å kunne stille folk til 
ansvar for uttalelser som de har 
kommet med tidligere som kanskje 
kunne gått i glemmeboka.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?
Mjoll er en startup vi har i vår 
portefølje som driver med 
postproduksjonsverktøy. Der 
jobber vi blant annet med 
ansiktsgjenkjenning. Vi har 
eksempelvis kjørt et prosjekt hvor 
vi skulle kunne gjenkjenne Donald 
Trump som sto foran Eiffeltårnet 
og snakket positivt om Kina. Vi 
har også et spennende prosjekt i 
Danmark hvor vi skal bygge et helt 
nytt nyhetsrom som vi kaller for 
«The news room in the cloud».

Viktigste poeng fra vår samtale?
Med de verktøyene som kommer 
ut nå kan teknologifremtiden 
vi går inn i gi rom for fantastisk 
god journalistikk framover. Jeg 
tror mediebransjen ser lys ut 
hvis man klarer å omstille seg 
de nye verktøyene framfor å gå i 
forsvarsposisjon.

AI med Haavard Myklebust, Fonn group
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Hvordan påvirket TV2 sin teknologi tv 
bransjen?
a) De digitaliserte loggsystemene med
stemmegjenkjenning
b) Verktøyene som var ute var ikke
effektive nok for å drive dyr TV.
Derfor startet TV2 med in-house
teknologiutvikling
c) De var de første i Norge til å benytte
Green-Screen

Verktøyene som var ute var ikke effektive 
nok for å drive dyr TV. Derfor startet TV2 
med in-house teknologiutvikling

Muligheten for live-oppdateringer Forståelse for flere og flere problemer, 
utfordringer og optimaliseringspunkter 
som du kan finne som både skaper 
brukerverdi og aksjonærverdi

Hvilke effekter kom som følge av at TV2 
startet med in-house teknologiutvikling?
a) Muligheten for live-oppdateringer
b) Muligheten for live-chat tjenester
c) Muligheten for chat tjenester til aktive
nyhetsankere

Hva omhandler mediateknologisektoren 
i Bergen?
a) Samkjøre flere og flere problemer,
utfordringer og optimaliseringspunkter
som du kan finne som både skaper
brukerverdi og aksjonærverdi
b) Forståelse for flere og flere problemer,
utfordringer og optimaliseringspunkter
som du kan finne som både skaper
brukerverdi og aksjonærverdi
c) Etablere flere og flere problemer,
utfordringer og optimaliseringspunkter
som du kan finne som både skaper
brukerverdi og aksjonærverdi

AI med Haavard Myklebust, Fonn group

Scann og besøk bedriften
https://fonngroup.com/
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Tema Perspektiv

Digitalisering av 
matbehov
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med hoved-gründer 
av CanCannotEat, Cecilie Hauge Ågotnes. CanCannotEat er en 
digital plattform for allergier og håndtering av personlige allergi-
lister. Gjennom samtalen lærer vi om hva lavFODMAP-dietten er, 
og Silvija og Cecilie diskuterer hva som gjøres for å behandle eller 
forebygge irritabel tarm i Norge, ettersom sykdommen er blant 
de dyreste vi har og rammer 10-15% av befolkningen. Cecilie deler 
også av sin erfaring som gründer, og forteller oss om hvorfor det 
ikke er nødvendig å være hardcore teknolog for å gründe innenfor 
tech. "Har du et problem du tror du kan løse, skal du ikke la deg 
stoppes av at du ikke selv er utvikler," forteller hun i podcasten. 

Om bedriften
Gründer i CanCannotEat, Cecilie Hauge Ågotnes, har IBS 
(Irritable Bowel Syndrome) og har skrever 4 bøker om den 
forskningsbaserte LavFODMAP dietten. Cecilie holder faste 
foredrag på flere Norske sykehus, og fordi hun selv har erfaringer 
med å ha behov for tilrettelagt mat, så hun at hotell- og 
restaurant-industrien har store utfordringer med kvalitetssikring 
og effektivitet når det gjelder å servere mat til gjeste med behov 
for tilpasset mat. Dette resulterte i oppstarten av CanCannotEat, 
en digital plattform for informasjon om allergier, og digital 
håndtering av ens personlige allergi-liste. Allergi-listen i 
CanCannotEat kan sendes som e-post til restauranter, venner og 
familie.

Refleksjon
Irritabel tarm er en av de dyreste sykdommene som behandles 
i landet. Hvordan kan digitale verktøy være med på å senke 
samfunnets kostnader på sykdommer?

Tema:  FOODTECH 

Gjest:    Cecilie Hauge Ågotnes 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: STARTUP

Innspilt: BERGEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Forskningsbasert diet 
• LavFODMAP 
• Allergener  
• Brukervennlighet

Anbefalt lesing: 

• lavfodmap.no
 

FOODTECH med Cecilie Hauge Ågotnes, CanCannotEat 

FOODTECH
CECILIE HAUGE ÅGOTNES
HOVEDGRÜNDER
CANCANNOTEAT
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FOODTECH med Cecilie Hauge Ågotnes, CanCannotEat

 Hotell, restaurant 
og cateringbransjen er 
en bransje som ligger 
etter når det gjelder 

digitalisering. Kun 1/4 
av bransjen er åpen for 

digitalisering, men det er 
også denne bransjen som 

har aller mest å hente på å 
digitalisere.

- Cecilie Hauge Ågotnes
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Hva er lavFODMAP-dietten? 
lavFODMAP-dietten, som er 
en forskningsbasert diett for 
mennesker med irritabel tarm. 
Pasienter som åpenbart har 
problemer med magen, men der 
de ikke finner noe klinisk galt. 
Rammer 10-15% av befolkningen og 
er en av de dyreste sykdommene 
vi har i Norge i dag. Det finnes 
ingen medisiner, men så mye 
som 70% kan bli bedre av å følge 
lavFODMAP-dietten. De fleste 
norske sykehus anbefaler dietten til 
sine pasienter.

Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi? 
Halvstudert røver som har vært 
gründer hele sitt yrkesaktive 
liv. Har 3 år fra NTNU. Hoppet 
av studiene for å bli selvstendig 
næringsdrivende innen 
skjønnhetsbransjen, der jeg jobbet 
i 13 år før jeg ble veldig syk og fikk 
diagnosen på en sjelden, arvelig 
bindevevssykdom og ble ufør. 
Begynte deretter å bruke data som 
et verktøy - som et sosial medie 
lenge før internett. Drev med BBS-
ing for å diskutere og bli kjent med 

andre og fortsatte med sosiale 
medier – blogg som ble til 4 bøker 
og nå CanCannnotEat.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Vi utvikler softwaren CanCannotEat, 
som minsker matsvinnet, bedrer 
omdømmet og øker effektiviteten 
til serveringsstedene som bruker 
softwaren.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi? 
Hvordan man kan bruke teknologi, 
som et verktøy, for å løse, erstatte, 
forenkle og kvalitetssikre manuelle 
oppgaver for å få et bedre og mer 
inkluderende samfunn.

Hvorfor er det spennende? 
Det lite innovasjon i hotell, 
restaurant og cateringbransjen, og 
da er det ekstra spennende å være 
en av innovatørene.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
At mennesket av natur stritter 
mot å bruke noe nytt, spesielt nye 
dataprogrammer. Man tenker ofte 
at manuelt arbeid, det man selv har 
gjort og kan se, er tryggest. Dette 
opplever vi selv, både personlig på 
jobben, men også blant kundene 
våre.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Utviklingen av CanCannotEat.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt? 
Kafoodle og Can I eat this

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Alt kommer til å skje fra telefonen 
og det er den vi forholder oss til.

Et favoritt fremtidssitat?  
"Det enkle kan noen ganger være 
det beste".

Viktigste poeng fra vår samtale?  
At man ikke trenger å være 
hardcore teknolog for å gründre 
innenfor tech. Har du et problem du 
tror du kan løse kan du ikke la deg 
stoppe av at du ikke selv er utvikler.

FOODTECH med Cecilie Hauge Ågotnes, CanCannotEat
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Hva gjør CanCannotEat?
a) Tilrettelegger for restauranter, slik
at de enkelt kan håndtere allergier og
mattilpasningsbehov for kundene
b) Det er en APP som gjør at du enkelt
kan se hvilke restauranter du kan besøke
ut ifra hvilke mattilpasningsbehov du har
c) Det er en APP som gir deg innsyn i
hvilke ingredienser de ulike matrettene
har på de ulike restaurantene

Tilrettelegger for restauranter, slik at 
de enkelt kan håndtere allergier og 
mattilpasningsbehov for kundene

En diett 0,25

Hva er lavFODMAP?
a) En diett
b) En kostholdsplan for veganere
c) En APP

Hvor mange prosent av Norges 
befolkning trenger spesialtilpasset mat?
a) 0,05
b) 0,25
c) 0,1

FOODTECH med Cecilie Hauge Ågotnes, CanCannotEat

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

FOODTECH
CECILIE HAUGE 
ÅGOTNES
HOVEDGRÜNDER
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Tema Perspektiv

Industri 4.0 og 
vestlandet = sant!
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med managing 
partner i Crux Advisers, Harald Bjørland, om hvordan teknologi 
og digitalisering øker produktiviteten og bærekraften til to viktige 
næringer i Norge – energi og oppdrettsnæringen. Crux Advisers 
er et ledende firma for rådgivning og profesjonelle tjenester for 
investor relations (IR). Harald gir eksempler på hvordan man kan 
formulere sin strategi og kommunisere effektivt med interessenter 
i en så uforutsigbar fremtid. Er bedrifter klare for å investere på 
kort-sikt for å høste frukter på langt-sikt? 

Om bedriften
Crux Advisers er et ledende firma for rådgivning og profesjonelle 
tjenester for investor relations (IR). Crux hjelper toppledelsen og 
styrene med å formulere deres strategi og kommunisere effektivt 
for å tiltrekke kapital, mennesker og samarbeidspartnere og bygge 
meningsfulle relasjoner med sine interessenter. Crux Advisers 
inngår langsiktige partnerskap med sine kunder og lykkes bare når 
verdien av kundenes selskaper og deres potensial blir anerkjent 
av deres strategiske interessenter. Crux sin vekststrategi bygger 
på å utvikle og distribuere IR beste praksis metodikk, teknologi og 
verktøy basert på bransjeledende IP.

Refleksjon
For alle selskapene som gjør at jobber blir mer og mer effektive, 
er det en del andre jobber, investorer, og land som ikke lengre er 
konkurransedyktige nok. Kan vi demokratisere omfordelingen i en 
verden som konkurrerer så effektivt på teknologi?

Tema:  LØRNBIZ 

Gjest:    Harald Bjørland 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: BERGEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Industri 4.0 
• Kommunikasjon 
• Usikkerhetshåndtering 
• Bærekraft

Anbefalt lesing: 

• Let My People Go Surfing av Yvon 
Chouinard

 

LØRNBIZ med Harald Bjørland, Crux Advisers 

LØRNBIZ
HARALD BJØRLAND
MANAGING PARTNER
CRUX ADVISERS
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LØRNBIZ med Harald Bjørland, Crux Advisers

 De med teknologisk 
overtak sitter på mye 

makt!
- Harald Bjørland
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi? 
Daglig leder i et tjeneste- og 
rådgivningsselskap som hjelper 
børsnoterte og private virksomheter 
med tiltrekke seg og beholde 
kapitalen og menneskene de 
trenger for å gjennomføre 
strategiene sine. Har vært 
interessert i teknologi helt siden jeg 
var liten. Ikke spesielt interessert i 
oppbygningen av teknologien, men 
hvordan den gjør livet bedre.

Hva er det viktigste dere gjør 
på jobben? Det viktigste vi gjør 
på jobben er å bidra til at alle 
selskapene vi jobber for kan være 
en best mulig løsning på behovene 
de betjener i samfunnet. Vi pusher 
selskapene til å være transparente, 
klare og tydelige med omverdenen. 
Det gjør at de blottlegger seg der 
de må bli bedre, samtidig som de 
får den positive anerkjennelsen de 
fortjener der de er gode.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi? Hvordan teknologien 
forbedrer og forenkler, og øker 
produktivitet, ressurseffektivitet, 
bærekraft og verdiskapning

Hvorfor er det spennende? 
Jeg tror teknologien og industri 4.0 
vil gi oss moderne mennesker tiden, 
helsen og naturen tilbake!

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Inkludering og fordeling av byrder 
og goder i samfunnet. De med 
teknologisk overtak sitter på mye 
makt!

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Vi har blant annet jobbet med 
hvordan teknologi og digitalisering 
øker produktiviteten og 
bærekraften til to viktige næringer 
i Norge – energi og oppdretts. I 
tillegg er vi involvert i et selskap 
som gjennom en skybasert 
programvaretjeneste vil bidra 
til at private vekstselskaper og 
investorer funker bedre sammen og 
øker sannsynligheten for at disse 
vesktselskapene lykkes.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Filosofi og etikk. Skillene mellom 
fysiske, digitale og biologiske 
sfærer viskes ut. Hvordan håndterer 
vi det på individ, bedrifts og 
samfunnsnivå?

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Vi er et åpent demokrati med 
inkluderende samfunnsmodell 
og en liten åpen økonomi. Vi er 
tillitsbaserte og åpne for verden 
rundt oss. Jeg tror Norge er flinke 
til å bruke teknologi for å gjøre 
verden til et bedre sted!

Et favoritt fremtidssitat? 
Attitude is a little thing that makes 
a big difference. Ingen vet hva 
som venter oss, men man kan 
faktisk velge å være positiv til 
teknologibruk i fremtiden!

LØRNBIZ med Harald Bjørland, Crux Advisers
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Hva er Crux Adviser?
a) Ett konsulentfirma
b) En App
c) Ett Aksjeselskap

Ett konsulentfirma 25-30 Hjelper å ta vare på fisken ved å passe 
bedre på den

Hvor mange av de børsnoterte 
selskapene i Norge jobber Crux Adviser 
med?
a) 100-200
b) 45-50
c) 25-30

Hvordan bruker vi ny teknologi i 
fiskeoppdretten i Norge?
a) Ny teknologi brukes kun for å se om
fisken har sykdommer.

b) Hjelper fiskeoppdretten ved å scanne
områder i havet for å finne ut hvor fisken
befinner seg
c) Hjelper å ta vare på fisken ved å passe
bedre på den

LØRNBIZ med Harald Bjørland, Crux Advisers

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

LØRNBIZ
HARALD BJØRLAND
MANAGING PARTNER
CRUX ADVISERS
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Tema Perspektiv

Markedsplasser som 
salgsverktøy
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i JET 
Seafood, Eirik Talhaug, om hvordan man driver digitalisering i 
en tradisjonell bransje preget av internasjonale fortrinn. JET 
Seafood er et uavhengig food-tech selskap, som ønsker å 
effektivisere prosessen med B2B-salg for sjømat-markedet, 
gjennom nettstedet Seafoodportal.com. I podcasten diskuterer 
Silvija og Eirik hvordan man digitaliserer manuelle prosesser for å 
effektivisere dem, samt hvordan en nett-plattform går frem for å 
bygge nok kritisk masse til å bli den prefererte plattformen i sitt 
marked. 

Om bedriften
JET Seafood er selskapet bak Seafoodportal.com. Selskapet 
ble grunnlagt sent i 2017 og har vunnet flere forretnings-
konkurranser i Bergen som mest lovende oppstartsbedrift. JET 
Seafood er et uavhengig food-tech selskap, som jobber for å 
realisere sitt mål om å gjøre B2B-sjømatsalgs-prosessen både mer 
kostnadseffektiv. Bedriften holder til på Marineholmen i Bergen og 
er medlem av NCE Seafood Innovation Cluster. Ved å digitalisere 
sjømat-markedet på en nøytral og uavhengig plattform senker JET 
Seafood kostnadene, samt øker åpenheten og likviditeten på en 
effektiv og pålitelig måte, for kjøpere og selgere av global sjømat.

Refleksjon
JET Seafood jobber for å gjøre hverdagen for kjøpere og selgere 
av sjømat lettere med en mange-til-mange salgsprosess 
ved kjøp og salg av sjømat, og at dette skal skje gjennom en 
plattform hos de. Hvilket ansvar ovenfor inflasjon på sjømat får 
de, og bør statlig regulering innføres i dem som privat drifter av 
handelsplattformen?

Tema:  FOODTECH 

Gjest:    Eirik Talhaug 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: BERGEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Oceantech 
• Micro-produksjon  
• Fiskeproduksjon  
• Automatisering

Anbefalt lesing: 

• The hard things about hard things av Ben 
Horowitz

 

FOODTECH med Eirik Talhaug, JET Seafood 

FOODTECH
EIRIK TALHAUG
CEO
JET SEAFOOD
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FOODTECH med Eirik Talhaug, JET Seafood

 Vi jobber for å gjøre 
hverdagen for kjøpere og 
selgere av sjømat lettere 

ved å digitalisere prosessen 
rundt å finne kjøpere 

og selgere av sjømat og 
gjennomføre en handel.

- Eirik Talhaug
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?  
Eirik Talhaug, Bergenser og 
3-barnspappa på 47 år som startet 
et selskap istedet for å kjøpe seg 
bil i midtlivskrisen

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
Vi samarbeider for å skape noe 
sammen. I vårt tilfelle å gjøre 
hverdagen for kjøpere og selgere 
av sjømat lettere ved å digitalisere 
prosessen rundt å finne kjøpere og 
selgere av sjømat og gjennomføre 
en handel

Hva fokuserer du på innen 
teknologi?  
Vi fokuserer på å digitalisere 
kompliserte og manuelle prosesser 
for å gjøre de mindre kompliserte 
og mindre manuelle.

Hvorfor er det spennende? 
Det er spennende å gjøre noe nytt. 
Det er spennende å se hvordan 
aktører reagerer når de ser hva vi 
har skapt. Og det er en kontinuerlig 
læringsprosess, som er spennende 
i seg selv.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Det er mye spennende rundt 
eierskap til egne data, at om du 
ikke betaler for et produkt så 
er DU produktet. Man får helt 
nye utfordringer rundt dette. 
Likeså med facial recognision og 
utfordringer rundt dette.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?  
Det blir JET Seafood det og 
utviklingen av en B2B plattform 
som kan hjelpe en av Norges 
viktigste industrier. Jeg er også 
involvert i mittvarsel.no som er en 
varslingsplattform for saker rundt 
HMS, me-too og andre hendelser 
som en organisasjon bør vite om.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt?  
Metalshub som gjør det samme 
som oss, men for råmetaller. De 
ligger foran oss og er et spennende 
case å følge.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Mellommenneskelig kunnskap og 
forståelse for andre mennesker vil 
alltid være viktig. Teknologisk sett 
blir jo AI utrolig viktig og vi har nok 
ikke sett alle konsekvensene enda.

Et favoritt fremtidssitat?  
"Problemet med fremtiden er at 
den ofte kommer før vi er klar for 
den" - Arnold Glasgow.

FOODTECH med Eirik Talhaug, JET Seafood
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Har Norge en global rolle i produksjon av 
sjømat?
a) Ja. Norge ligger langt frem innenfor
laks som sjømatindustri selv om
flere land er store innenfor generell
sjømatindustri
b) Ja. Norge er et stort potensielle med
sin kystlinje som gir mange muligheter
for å lage oppdretts plattformer
c) Ja. Norge har så mange ressurser med
fremtidige løsninger på hvordan nasjonal
vinning skal tjene på dette

Ja. Norge ligger langt frem innenfor laks 
som sjømatindustri selv om flere land er 
store innenfor generell sjømatindustri

1,3 Millioner tonn Driver en markedsplass som muliggjør 
mange-til-mange kommunikasjon rundt 
kjøp og salg av sjømat, mens dagens 
løsninger er primært en-til-en løsninger

Hvor mange tonn torsk produserer Norge 
i året?
a) 100 000 kilo hver måned
b) 1,3 Millioner tonn
c) Millioner av tonn hver måned

Hva er det JET Seafood bidrar med i 
effektiviseringen av sjømatindustrien?
a) Åpenhet. Gjennom å være rund i
kantene og skape lett kommunikasjon
gjennom teknologiske medium som
skype så ønsker JET Seafood å styrke
sin handel basert på tillitt og lojalitet
over transparente priser med å gjøre
handelen lettvint
b) Transparent pris som øker
oppmerksomhet og skaper tillitt
c) Driver en markedsplass som muliggjør
mange-til-mange kommunikasjon rundt
kjøp og salg av sjømat, mens dagens
løsninger er primært en-til-en løsninger

FOODTECH med Eirik Talhaug, JET Seafood

Scann og besøk bedriften
https://www.seafoodportal.com/

FOODTECH
EIRIK TALHAUG
CEO
JET SEAFOOD
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Tema Perspektiv

Delingsøkonomi i 
arbeidslivet
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende 
direktør i og medgrunnlegger av shAIRskills, Ida T. Sætersdal, 
om hvordan delingsøkonomien gjør at bedrifter kan skalere 
kompetansen og ressursene i henhold til oppdragsmengden. 
shAIRskills er en digital plattform som formidler deling av ansatte 
og kompetanse mellom bedrifter. Ida forteller oss om hvordan 
delingsøkonomi fungerer i arbeidslivet. Ida og Silvija diskuterer 
videre hvordan en slik modell som den shAIRskills er basert i kan 
revolusjonere måten vi ansetter på.

Om bedriften
shAIRskills er en digital plattform som formidler deling av 
ansatte og kompetanse mellom bedrifter. Selskapets visjon er 
at bedrifter skal få tak i riktig kompetanse, til riktig tid og i riktig 
mengde. Arbeidstaker beholder sitt ansettelsesforhold og sine 
lønnsbetingelser i delingsperioden. Utleiende arbeidsgiver får 
dekket sine kostnader og shAIRskills håndterer alt det praktiske. 
Dette er fundamentet i shAIRskills-modellen. shAIRskills har tatt 
delingsøkonomien til arbeidslivet, og svarer på fremtidens kanskje 
største utfordring for arbeidsgivere: den moderne arbeidstakers 
ønske om livslang læring, variasjon og utfordringer.

Refleksjon
Delingsøkonomi vil bli mer viktig fremover, og shAIRskills tilbyr en 
fantastisk måte å dele kompetanse på. Men kan dette bidra til å 
skape en mer kynisk «bruk-og-kast»-kultur i arbeidslivet?

Tema:  LØRNBIZ 

Gjest:    Ida T. Sætersdal 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: STARTUP

Innspilt: BERGEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Delingsøkonomi 
• Kompetanseheving  
• Sosial kompetanse  
• Fleksibel ansettelse  
• Livslanglæring 

Anbefalt lesing: 

• Forskningsrapporter fra HR norge
• Forskningsrapporter om arbeidslivets 

utvikling i EU 
 

LØRNBIZ med Ida T. Sætersdal, shAIRskills 

LØRNBIZ
IDA T. SÆTERSDAL
CEO OG CO-FOUNDER
SHAIRSKILLS

PODKAST #493 DELINGSØKONOMI I ARBEIDSLIVET. IDA T. SÆTERSDAL, SHAIRSKILLS
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LØRNBIZ med Ida T. Sætersdal, shAIRskills

 Arbeidsgivere er 
vant til å søke etter nye 

ansatte, men å si at de kan 
leie ut egne ansatte er noe 
nytt. Ansatte som kanskje 
kjeder seg litt på jobb og 

vurderer å finne seg en ny 
jobb, kan nå bli utfordret 
uten å miste sikkerheten 

de har gjennom 
ansettelsesforholdet.

- Ida T. Sætersdal



Intervju

34

Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?  
Jeg heter Ida og har bakgrunn fra 
mediebransjen, hvor jeg jobbet som 
journalist i flere år før jeg gikk mer 
over til ledelse og administrasjon/
HR. Jeg har de siste 10–15 årene 
jobbet som leder innenfor HR. Jeg 
har alltid vært opptatt av å bruke IT 
som et viktig verktøy. Jeg er ikke en 
teknolog, men en avansert bruker. 
For cirka fem år siden begynte jeg 
med egne prosjekter.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
shAIRskills er en plattform for 
deling av ansatte mellom bedrifter, 
noe som er en helt ny måte å se 
på arbeidslivet på. Vi driver ikke en 
frilansportal, vi er ikke et vikarbyrå 
eller bemanningsbyrå, og vi er ikke 
et konsulentbyrå. Vi legger snarere 
til rette for deling av ansatte 
mellom bedrifter.

Hva er du mest opptatt av innen 
teknologi?  
For meg er teknologi et verktøy 
for å nå et mål, men jeg liker å 
utnytte de verktøyene som er 
tilgjengelige, fullt ut.

Hvorfor er det så spennende?  
Fordi det vi driver med, er en helt 
ny måte å tenke på. Arbeidsgivere 
er vant til å søke etter nye ansatte, 
men å si at de kan leie ut egne 
ansatte er noe nytt.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?  
Jeg har etter hvert opparbeidet 
meg lang erfaring som 
leder og har jobbet veldig 
mye med arbeidstakere, 
arbeidstaker organisasjoner, 
kompetanseutvikling, rekrutt-
eringer, nedbemanninger osv.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt?  
Vi er en markedsplass, og vi 
ser veldig mye til andre typer 
markedsplasser, både innenfor 
arbeidsmarkedet, men også 
innenfor forbrukermarkedet (leiebil, 
finn.no, Airbnb etc.).

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Jeg er overbevist om at 
kunnskapen som kreves i frem-
tiden, blir mer og mer spisset. 
Dette betyr at selskapene ikke 
kan overleve om de skal måtte 
kjøpe denne kompetansen i 100 
%-stillinger slik som i dag. Da må 

de være villige til å dele, og ansatte 
må være villige til å la seg dele.

Er det noe vi gjør her i Norge som er 
unikt?  
Vi har et arbeidsliv som i veldig 
stor grad beskytter arbeidstakere, 
og det er bra. Men jeg tror mange 
arbeidsgivere opplever lovgivningen 
som begrensende i perioder. Vi 
tror at løsningen vår vil gi større 
fleksibilitet for begge parter.

Har du et favoritt-fremtidssitat?  
«Det eneste vi vet om fremtiden, 
er at den vil bli annerledes.» 
– Peter Drucker.  

LØRNBIZ med Ida T. Sætersdal, shAIRskills
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Hvilken fremtid har vi vente som legger 
grunn for å dyrke deling?
a) Bruken av teknologien øker og vil bli
mer og mer krevende
b) Bruken av teknologien øker og krever
sosial kunnskap.
c) Det vil i fremtiden være viktig med
deling av kunnskap på mikronivå

Bruken av teknologien øker og vil bli mer 
og mer krevende

Som et medium for et fleksibelt 
arbeidsmarked med utlåning av 
kompetanse

Gjennom shAIRskills modellen får 100% 
ansettelse arbeidstaker, men kan jobbe 
andre steder under samme ansettelse

Hvordan bidrar shAIRskills med mer 
deling til samfunnet i arbeidslivet?
a) Foredrag om forskningsforankret
informasjon om positiviteten med
tverrfaglighet
b) Som et medium for et fleksibelt
arbeidsmarked med utlåning av
kompetanse
c) De er et bemanningsbyrå spesifisert
på teknologisk kunnskap

Hvordan kan en slik idealisme som 
shAIRskills få støtte fra arbeidsgiver - og 
arbeidstakerorganisasjoner?
a) Det trengs akutte løsninger på
arbeidsledigheten og den ufrivillige
deltiden
b) Gjennom shAIRskills modellen får
100% ansettelse arbeidstaker, men
kan jobbe andre steder under samme
ansettelse
c) Det er et mer fleksibelt arbeidsmarked
nå og mer åpent for innovative løsninger
enn tidligere

LØRNBIZ med Ida T. Sætersdal, shAIRskills

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

LØRNBIZ
IDA T. SÆTERSDAL
CEO OG CO-FOUNDER
SHAIRSKILLS
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Tema Perspektiv

Vi skal digitalisere 
snøen!
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med grunnlegger av, 
og administrerende direktør i Think Outside, Monica Vaksdal, om 
hvordan de digitaliserer snøen vår gjennom big data og kan lage 
en digital snøprofil. Monica Vaksdal er geolog med bakgrunn fra 
oljebransjen, og hun forteller om hvordan Think Outside jobber 
for å utvikle teknologi som gjør det mulig å visualisere snø i et 
høyoppløselig datasett, og å finne metoder for prediksjoner om 
snø.

Om bedriften
Think Outside ble grunnlagt av et team med ekspertise innen 
olje- og gassteknologi og entreprenørskap. Think Outside designer 
løsninger som fanger opp, analyserer og forutsier innsikt om snø, 
både for både vannkraft, vannforsyning og forskning. Løsningene 
Think Outside tilbyr består generelt sett av problembasert 
innsamling av informasjon, analyse fra maskin-læring, og 
beslutningsbasert innsikt.

Refleksjon
Norge er kjent for sine vintre, og selv om tidligere generasjoner har 
tilegnet seg imponerende kunnskap om snøen vår, har vi enda ikke 
klart å finne frem til en sikker løsning for å predikere snøskred. 
Til tross for faren om skred, er det mange som begir seg ut på 
toppturer for å oppleve den fantastiske naturopplevelser. Hvert 
år dør det mennesker i snøskred, og det å ytterligere avdekke 
risikoer vil redde liv. Ser du andre nasjonale eller internasjonale 
bruksområder for dette produktet?

Tema:  BIGDATA 

Gjest:    Monica Vaksdal 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: STARTUP

Innspilt: BERGEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Geofysisk data  
• Signalprosessering  
• Prediktiv analyse  
• Datadrevet beslutningsverktøy

Anbefalt lesing: 

• https://www.powder.com/stories/news/
ski-mounted-radar-could-help-assess-
snowpack/ 

• Meld deg på noen guidet turer for å 
oppleve naturen

 

BIGDATA med Monica Vaksdal, Think Outside 

BIGDATA
MONICA VAKSDAL
FOUNDER OG CEO
THINK OUTSIDE
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BIGDATA med Monica Vaksdal, Think Outside

 Maskinlæring på 
geofysiske- og geologiske 
data er utrolig spennende 

og står i en tidlig 
brytningstid. Der noen 

mener at naturen ikke kan 
la seg ‘forenkle’ i mønstre 

og systemer, er det akkurat 
det vi geo-folk har prøvd 

oss med i alle år.
- Monica Vaksdal
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i radar- og seismikk-
teknologi? 
Kort oppsummert er jeg geolog, 
skikjører, klatrer og teknolog. 
Som oljegeolog jobber jeg 
med geofysiske data (brønner, 
seismikk) for å visualisere det 
som ligger i bakken under oss. 
Denne teknologien er blitt kraftig 
forbedret siden jeg var student for 
20 år siden, og jeg lar meg fascinere 
over hvor mye vi kan se og gjøre 
med naturen når vi har så gode 
geofysiske data om undergrunnen.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Vi jobber med både maskinvare, 
programvare og UX. Vi pusher 
hele tiden teknologigrenser for å 
hente inn nye data, prosessere 
disse og gjøre dem anvendbare 
og forståelige for flest mulig 
mennesker.

Hva er du mest opptatt av innen 
Big Data? Snø er et omskiftelig 
medium, og vi jobber knallhardt 
med å utvikle maskinvare som kan 
hente inn mest mulig høyoppløselig 
data om snøen. Så begynner den 
vanskelige prosesseringsfasen.

Hvorfor er det så spennende? 
Jeg synes det er spennende 
fordi jobben min ligger i 
skjæringspunktet mellom det å 
drive med teknologioverføring fra 
oljen, pushe teknologien til stadig 
nye høyder og å få til ting som 
enkelte eksperter påstår at vi ikke 
kan klare.

Hva synes du er de mest 
interessante motsetningene?
At man visstnok ikke kan visualisere 
snø i et høyoppløselig datasett 
(som vi har fått til) eller tolke 
meningsfulle lag i snø (som vi også 
har fått til). I tillegg hevdes det at 
det er umulig å bruke maskinlæring 
på snø for tolkning og forecasting. 
Det skal vi motbevise!
Dine andre favoritteksempler på big 
data internasjonalt og nasjonalt? 
Maskinlæring på geofysiske 
og geologiske data er utrolig 
spennende og er kun i startgropa. 
Der noen mener at naturen ikke 
kan la seg «forenkle» i mønstre 
og systemer, er det akkurat det vi 
geo-folk har prøvd på i alle år. Jeg 
tror at vi gjennom maskinlæring 
kan få frem nye trekk, relasjoner og 
mønstre på en raskere måte, som 
kan hjelpe oss til å bli bedre til å 
tolke og forstå naturen.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Geologi.

Er det noe vi gjør her i Norge som er 
unikt? 
Vi er gode på naturressurser og 
eksperter på oljeteknologi. Vi er 
imidlertid ikke like flinke til å 
overføre oljeteknologien til andre 
områder.

Har du et favoritt-fremtidssitat?
«Gold is where you find it, 
according to an old adage, but 
judging from the record of our 
experience, oil must be sought 
first of all in our minds.» – Wallace 
Pratt.

BIGDATA med Monica Vaksdal, Think Outside

Podkast  #0494



KURS SPØRSMÅL

RIKTIG SVAR

39

Hvilke vinklinger kan beskrive datasettet 
innovert av Think Outside?
a) Meteorologer og forskere jobber for å
analysere vær versus klimaendringer
b) Fra markedsperspektiv et datasett
om snø og is, og fra brukerperspektiv et
sikkerhetsprodukt
c) Fra brukerperspektiv et
produkt for gode skiforhold og for
markedsperspektivet et datasett som
informerer om snømengde

Fra markedsperspektiv et datasett om 
snø og is, og fra brukerperspektiv et 
sikkerhetsprodukt

En radar som samler inn geofysiske 
dataer for å innhente informasjon om 
hvordan forholdene under snøen er

Patent

Hvordan fungerer produktet til Think 
Outside?
a) En radar som samler inn geofysiske
data for å innhente informasjon om
hvordan forholdene under snøen er
b) En elektronisk målestokk som måler
snømengden på høyder over 800 meter i
fjellene
c) Droner som tar bilder to ganger i
døgnet av snømengder i områder med
risiko for skred

På hvilken måte beskytter innovatører 
seg, slik at lokale teknologiske idéer blir 
markert norske?
a) Blockchain-kodifisering av eiernummer
b) Det er dessverre ikke mulig og alle
aktører står i risiko for å bli kopiert.

c) Patent

BIGDATA med Monica Vaksdal, Think Outside

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

BIGDATA
MONICA VAKSDAL
FOUNDER OG CEO
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Tema Perspektiv

Helseteknologi og 
strategi
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer og Daglig 
Leder i NEO Consulting AS, Dagfinn T. Hallseth, om HVEM, HVOR, 
HVORDAN og NÅR - det vil endres i helsesektoren. NEO Consulting 
AS er et norsk konsulentselskap som mener at løsningene på 
helsesektorens utfordringer finnes ved å kombinere "Network", 
"Excellence" og "Ownership". Selskapet skal gjennom strategisk 
rådgivning og langsiktig samarbeid bygge bro mellom ulike aktører 
i helsesektoren, og mellom dagens utfordringer og fremtidens 
løsninger. I podcasten diskuterer Silvija og Dagfinn hva ny 
teknologi betyr for helsesektoren, samt hva som utgjør essensen 
og implikasjonene av de endringene som kommer. 

Om bedriften
NEO Consulting AS er et norsk konsulentselskap som mener 
at løsningene på helsesektorens utfordringer finnes ved å 
kombinere "Network", "Excellence" og "Ownership". Med dette 
som bakgrunn ble NEO Consulting AS grunnlagt i 2018. Selskapet 
skal gjennom strategisk rådgivning og langsiktig samarbeid bygge 
bro mellom ulike aktører i helsesektoren, og mellom dagens 
utfordringer og fremtidens løsninger. Ambisjonen er å utvikle et 
unikt, spisset og høykompetent nettverk av konsulenter, med 
fokus på helsesektoren. NEO Consulting arbeider med store og 
komplekse organisasjoner, så vel som små, spennende start-ups. 
Fellesnevneren er aktører med som har ambisjoner om å gjøre en 
forskjell og som har potensialet i seg til å endre helsesektoren.

Refleksjon
Bør vi ønske store aktører som Apple og Amazone velkommen til å 
drifte  helsenorges digitale helsedata-løsninger?  

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Dagfinn T. Hallseth 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: BERGEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Digitale helsetjenester 
• Helsepolitikk  
• Innovasjon 
• Strategi

Anbefalt lesing: 

• Helse Vest sin strategi 
• Helse2035 How to Get Better Value
• Healthcare - Av sir Muir Gray m.fl.
 

HEALTHTECH med Dagfinn T. Hallseth, NEO Consulting AS 

HEALTHTECH
DAGFINN T. HALLSETH
GRÜNDER OG DAGLIG 
LEDER
NEO CONSULTING AS
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HEALTHTECH med Dagfinn T. Hallseth, NEO Consulting AS

 Kombinasjonen 
av hardware, software og 
data - som muliggjør en 
ny diagnostisk tjeneste 

utenfor sykehuset er 
spennende.

- Dagfinn T. Hallseth
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?  
Dagfinn, gift, 3 barn + vofs. 
Strategisk rådgiver i helsesektoren. 
20 år i internasjonalt 
konsulentselskap med nasjonalt og 
internasjonalt helsesektoransvar. 
Nå gründer av NEO Consulting - 
Strategisk rådgivning med fokus på 
helse. Fascinert av teknologi hele 
livet.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
- Jobber for å utvikle og 
helse(systemer/organisasjoner/
bedrifter)  
- Jobber med mennesker og 
systemer som vil gjøre en forskjell i 
helsesektoren  

Hva fokuserer du på innen 
teknologi? 
- Forstå betydningen av: hva betyr 
ny teknologi i helsesektoren?  
- Forstå implikasjon av: anvendelse, 
muligheter, implikasjoner  
- Forstå helheten: Fra micro til 
macro 

Hvorfor er det spennende?  
- Helse angår hver enkelt, alle 
grupper, alle samfunn 

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?  
At mer ikke alltid er "ber" (bedre)  
helse. Knappe ressurser kan gi 
bedre løsninger. At vi ny teknologi 
kommer så raskt - og at det tar så 
lang tid å utnytte mulighetene.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?  
Eksempel: 1) Oppstartsbedrift 
- hvordan kan jeg ta denne 
teknologien til helsesektoren? 
Hvordan etablere en buisinessplan 
som sikrer kortsiktig overlevsele, 
men går i en strategisk retning.  
Eksempel 2) Healthtech: Hva 
skjer med vår teknologi, hvilke 
muligheter kommer, hvordan 
utvikler vi dette. Hvordan 
posisjonerer vi oss og hva er de 
neste strategiske stegen vi må gå?  
Eksempel 3) Helsesystem: Hva er 
essensen og implikasjonen av de 
endringer som kommer? Hva det 
aller viktigste å gjøre - på  en annen 
måte internasjonalt og nasjonalt? 
Hvordan blir vår overordnede 
strategi og hvordan ser vår konkrete 
handlingsplan ut? 

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt? 
Digital helsetjeneste: Hvordan 
kan vi levere dette nasjonalt og 
internasjonalt? Og fra sykehus til 
"in your pocked": Kombinasjonen 
hardware, software og data - en 
ny diagnostisk tjeneste utenfor 
sykehuset!

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
To meget sentrale byggesteiner for 
fremtiden er evnen til innovasjon 
og endring, og det å bygge og 
utvikle relasjoner. Dette inkluderer 
kommunikasjon og digitalisering.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?  
Ganske unikt er våre gode 
relasjoner og høy grad av tillit i 
samfunnet.

Et favoritt fremtidssitat?  
“Den beste måten å forutsi 
fremtiden på er å skape den” 
Alan Curtis Kay. For meg er dette 
strategi!

Viktigste poeng fra vår samtale?  
HVEM som gjør HVOR, HVORDAN og 
NÅR - vil endres i helsesektoren!

HEALTHTECH med Dagfinn T. Hallseth, NEO Consulting AS
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Hvordan skal vi klare å utvikle 
helsesystemet i fremtiden?
a) Trekke på tverrfaglighet mellom
faggrupper i fellesskap
b) Trekke på teknologisk kunnskap inn i
lederposisjoner
c) Fortsette åpenhet, men spesifikt
tilknytte lederposisjoner mer til
helsefaglige yrkestitler

Trekke på tverrfaglighet mellom 
faggrupper i fellesskap

Sykehusene har forskjellige systemer 
som ikke snakker med hverandre som 
fordeler helsenorge

Privatisering av helsetjenester som 
overskrider offentlige tilbud som kan 
bidra til mer polarisering i samfunnet. 
Dette fremmer et konkurransebehov for 
den offentlige tjenesten

Norge har et ressurssterkt helsesystem. 
Men hvilken utfordring er sentral for 
hvorvidt ressurser ikke nødvendigvis gjør 
et system bedre enn noe annet?
a) Økonomien er ikke prioritert til
teknologiske løsninger slik at det er
tidkrevende for legene å behandle
pasientene
b) Det er helseproblematikken i landet
som står mer på tilbudssiden enn hva de
sterke ressursene kan kompensere for
uansett
c) Sykehusene har forskjellige systemer
som ikke snakker med hverandre som
fordeler helsenorge

Hvilken trussel står det offentlige 
helsevesenet ovenfor?
a) Privatisering av helsetjenester som
overskrider offentlige tilbud som kan
bidra til mer polarisering i samfunnet.
Dette fremmer et konkurransebehov for
den offentlige tjenesten
b) Personvernet ved digitalisering
av nasjonale korresponderende
sykehussystemer
c) Privatisering av helsesystemer som
prioriterer private helseteknologiske
aktører som står for effektivisering og
økonomisk besparingsverktøy

HEALTHTECH med Dagfinn T. Hallseth, NEO Consulting AS

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

Tryggere på sjøen
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med founder & CEO i 
Sensario AS, Paal Kaperdal. Sensario har utviklet SmartBoat One 
– et avansert system som kobler båten sammen med din egen 
mobiltelefon. Paal forklarer om hvordan det fungerer når en skal 
koble båten sin opp i “skyen” selv, gjennom Internet of Things 
(IoT). Paal og Sivija diskuterer også hvordan vi kan bruke IoT for å 
gjøre sjølivet tryggere i Norge. 

Om bedriften
Sensario AS jobber fra Bergen, men med globale ambisjoner. 
Selskapet har utviklet SmartBoat One – et avansert system som 
kobler båten sammen med din egen mobiltelefon. Selskapet 
inngår i fagmiljøet tilknyttet VIS Innovasjon i Bergen. Sensario AS 
består i dag av 8 ansatte.

Refleksjon
Vil digital sikkerhet i sjølivet redusere menneskelig 
oppmerksomhet, eller kommer menneskene til å samarbeide for 
økt oppmerksomhet mot farer på sjøen med teknologien? 

Tema:  IOT 

Gjest:    Paal Kaperdal 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: STARTUP

Innspilt: BERGEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Product fit  
• Skytjeneste 
• Digitalisering

Anbefalt lesing: 

• https://sensarmarine.no/artikler/
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IOT med Paal Kaperdal, Sensario AS

 Tesla skaper en 
annerledes erfaring 

mellom eiere og bilen. Vi 
ønsker å skape en lignende 
ny erfaring mellom deg og 
båten din for å gjøre det 

enklere og tryggere for deg 
på sjøen.

- Paal Kaperdal
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?  
Fra Bergen, Universitetsutdannelse 
i USA. 26 års karriere innen bank 
og finans. Interesse for teknologi 
startet i tenårene. Gjennom 
utdannelse og jobb har interessen 
vært å bruke teknologi på å skape 
nye forretningsmuligheter. Bygget 
noen av de første og største 
mobilbankene i USA. Har drevet 
frem digitalisering innen bank, 
finans og forsikring i USA og 
Canada. Nå tilbake i Bergen som 
gründer.  

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Utvikler et system som gjør det 
tryggere på sjøen. Digitaliserer 
båten din.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi?  
Vi utvikler en løsning vi kaller 
SmartBoat One. Det er en IOT 
løsning som kontinuerlig overvåken 
båten din. Som en Black Box 
på et fly, men bedre fordi all 
informasjonen ligger i skyen og 
tilgjengelig via en app.

Hvorfor er det spennende? 
Fordi vi har muligheten til å gjøre 
det tryggere på sjøen, gjøre det 
enklere å eie en båt, og hjelpe både 
båteiere og forsikringsselskaper 
å spare penger. Vi tar forholdsvis 
kjent teknologi og setter det 
sammen i en løsning rettet mot 
båter og båtfolk. Fantastiske 
muligheter. Lurer hele tiden på 
hvorfor ingen har gjort dette før.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?  
På sjøen er det ingen som vet om 
du er i fare, og ingen som ver hvor 
du er. Helt utrolig at dette er tilfelle 
i 2019.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Lansere SmartBoat One.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt? 
Disruptive Technology, også fra 
Bergen, gjør banebrytende utvikling 
innen IOT med sine små sensorer.  
Vår vinkling er at vi tar for oss mer 
komplisert problemer. Disruptive 
Technology tar for seg enkle 
skalerbare problemer. Mye utvikling 
innen overvåkning av motorer og 
utstyr.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Forstå nok om teknologi for å se 
innovasjonsmulighetene. Ledelse og 
endringsledelse. Teknologi er bare 
et verktøy.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?  
Ledelseskulturen i norge gir oss 
et fortrinn. Tilgang til teknologi er 
global, så ingen ulempe å være i 
norge.

Et favoritt fremtidssitat? 
“Technology is just a tool. In terms 
of getting people to work together, 
the teacher is still the most 
important.” - Bill Gates.

Viktigste poeng fra vår samtale?  
Tesla skaper en annerledes erfaring 
mellom eiere og bilen. Vi ønsker å 
skape en annerledes erfaring med 
din båt og gjøre det enklere og 
tryggere på sjøen.

IOT med Paal Kaperdal, Sensario AS
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Hvor lenge siden er det siden sist det var 
digitalisering av båter?
a) Båtene har aldri vært digitalisert med
noe
b) Det har ikke vært ny teknologi på 20-
30 år
c) Det er i konstant digitalisering

Det har ikke vært ny teknologi på 20-30 
år

En båt er ikke i bruk 95% av tiden. 
Sensario ønsker overvåkning med 
utgangspunkt i hvilke skader som 
realistisk kan skje på en båt

80% av ulike uhellsstilfeller kan 
på forhånd avsløres som sparer 
både forbruker og eksempelvis 
forsikringsselskaper på marked for 
overraskelser

Hvordan ønsker Sensario å gjøre livet på 
sjøen tryggere?
a) En båt er ikke i bruk 95% av tiden.
Sensario ønsker overvåkning med
utgangspunkt i hvilke skader som
realistisk kan skje på en båt
b) Når båten ikke er i bruk, har Sensario
utviklet sensorer som registerer
bevegelse selv om noen befinner seg
på båten. Dermed kan andre rundt få
informasjon
c) Gjennom en app som oppdaterer
kartkoordinatorer slik at innloggede kan
holde oversikt over hvor vedkommende
med båten befinner seg

Hvordan kan en slik overvåkning være 
forebyggende?
a) Automatisk logging av feil slik at
skader lettere kan rapporteres til
forsikringsselskaper
b) Den sier ifra når det kommer vann inn
i båten som forhindrer lekkasje
c) 80% av ulike uhellsstilfeller kan
på forhånd avsløres som sparer
både forbruker og eksempelvis
forsikringsselskaper på marked for
overraskelser

IOT med Paal Kaperdal, Sensario AS

Scann og besøk bedriften
http://sensar.io/
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Tema Perspektiv

The future demand for 
food, can aquaculture be 
the answer?
Norway might have the most mature and complex aquaculture 
in the world but there are challenges facing startups in it today. 
In this episode of #LØRN Silvija talks with Co-Founder & COO of 
Hatch Aquaculture Accelerator, Wayne Murphy, about how a global 
accelerator works to find companies and help them grow fast and 
why you should never underestimate people skills. Wayne has 
managed a number of accelerator programs across different 
sectors including Selr8r, a sales focused accelerator run by SOSV, 
the Bank of Ireland Accelerator and StartPlanetNI, an accelerator 
project funded by InvestNI and Northern Ireland’s premier startup 
programme. He also serves as an Advisory Board Member at 
SXSW. 

Om bedriften
Hatch was established in late 2017 by co-founders Carsten Krome, 
Georg Baunach and Wayne Murphy. Their vision is to achieve 
the least-possible footprint of farmed and alternative seafood. 
For the benefit of the oceans, terrestrial ecosystems and future 
generations. After two years in operation, HATCH has invested in 
more than 30 companies, run three successful cohorts, raised its 
first US $8M fund and established offices in Hawaii, Norway and 
Singapore.

Refleksjon
Verdensbefolkningen øker. Det er estimert at befolkningsantallet 
skal se 10 billioner i 2050. Dette betyr at vi er nødt til å produsere 
tre ganger så mye mer mat enn i dag. Er du enig i at aquakultur 
er løsningen på fremtidens krav om mat, eller ser du andre 
løsninger som kan være bedre? Hva ville det så vært uten å 
skade miløet ytterligere?

Tema:  OCEANTECH 

Gjest:    Wayne Murphy 

Språk:  ENGLISH

Perspektiv: SME

Innspilt: BERGEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Farming food in the water 
• Accelerator programs  
• Algie 
• Sustainability 

Anbefalt lesing: 

• David Rose on YouTube how to tell your 
story 

• Ask the VC  https://www.hatch.blue/
portfolio-index
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OCEANTECH med Wayne Murphy, Hatch Aquaculture Accelerator

 Norway’s biggest 
assets are its ability to 
collaborate and share 
knowledge as it builds 

and maintains the world's 
most mature complex 

experienced Aquaculture 
ecosystem.

- Wayne Murphy
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Who are you and how did you 
become interested in this 
technology? I have been developing 
and directing Accelerators for 10 
years across a number of different 
verticals. My hobby since I was 
a kid has been breeding and 
maintaining tropical fish. When 
I met Carsten Krome, he was 
seeking to find a way to invest in 
Aquaculture startups but in a way 
that enables the investor to help 
shape scale and support early stage 
Aquaculture technologies.

What do you do at work? 
I facilitate plans and direct the 
accelerator program arranging 
all mentor sessions site visits 
and tram engagements and 
development .

Why is it exciting?  
The world of Aquaculture is at least 
30 years behind agritech with lots 
of catch up so the potential and 
upside is enormous. But also sitting 
in a room full of entrepreneurs 
all trying to get somewhere and 
tryout my figure that out is pretty 
cool and bringing new thinking 
and technology to the industry is 
changing the status quo.

What do you think are the most 
interesting controversies?  
The biology and environmental 
challenges are a never ending 
problem in the industry. Sea 
lice / disease / waste etc are all 
challenges across all species. Hatch 
does not invest in farming rather all 
the tech around it that can improve 
efficiency lessen environmental 
impact and eradicate/ manage 
disease .

Your own favourite projects? 
All the hatch startup projects are 
cool.... I can’t have favourites!!

How do you usually explain what 
you do, in simplest terms?  
We find develop scale and invest 
in globally focused Aquaculture 
technologies and entrepreneurs 
through a network of global experts 
corporates and investors to enable 
our startups to access the right 
inputs at the right time

What do we do particularly well in 
Norway of this?   
Norway’s biggest assets is its 
ability to collaborate and share 
knowledge as it builds and 
maintains the worlds most mature 
complex experienced Aquaculture 
ecosystem

A favourite quote?  
You are the average of the 5 people 
you spend most time with

OCEANTECH med Wayne Murphy, Hatch Aquaculture Accelerator
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Hva menes egentlig med aquakultur?
a) Sjømatproduksjon som forekommer
under vann
b) Innendørs storoppdrett av biologisk
havmateriale for å dyrke store mengder
uten å måtte ta opp fra havet for å
brukes til menneskelig næring
c) Naturressurser under vann

Sjømatproduksjon som forekommer 
under vann

Et signifikant lettelse på havtrykket Automatisering. I dag er driften manuell

Hvilken primær fordel kommer av 
sjømatproduksjon?
a) Nasjonal økonomisk vinning
b) Et signifikant lettelse på havtrykket
c) Sjømat er sunt og kan med redusere
økningen av nasjonal fedmeproblematikk
som belaster helsevesenet med
gjengående folkesykdommer

Hvilken utfordring ses for å fabrikkere 
aquakultur i dag?
a) Det er for få aktører på markedet
b) Miljøforurensing av havet dreper
plankton som er viktig for havbiologiens
utvikling
c) Automatisering. I dag er driften
manuell

OCEANTECH med Wayne Murphy, Hatch Aquaculture Accelerator

Scann og besøk bedriften
https://www.hatch.blue/
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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



Redaktør: Silvija Seres
Produksjon podkaster og webinarer: Linda Hesselberg
Produksjon bok: Benjamin Solli
Produksjon kurs: Elisa Stenberg
Administrasjon: Andrijana Vukicevic
Partner: Stiftelsen Teknologiformidling



Podcaster gjort i samarbeid med:

episode_title
intro

Om bedriften
company_info

Refleksjon
reflection

Tema:  TEMA 

Gjest:    guest_name 

Språk:  languages

Perspektiv: perspectives

Innspilt: places

Vert:  lorner

Lytt til podcast

Du vil LØRNE om: 

• learnings

Anbefalt lesing: 

• recommended_literature
 

54 TEMA med guest_name, guest_company 

TEMA
GUEST_NAME
GUEST_TITLE
GUEST_COMPANY

PODKAST #545 TEKNOLOGI OG DET MENNESKELIGE POTENSIALE. ESPEN STRAND HENRIKSEN, NORWAY IN A BOX

Tema Perspektiv

Podkast  #0episode_number

54

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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