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Tema Perspektiv

Teknologi og det 
menneskelige potensiale
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder for 
Inkubator & Accelerator i Validé, Gry Isabel sannes, om hva 
de har lært etter over 20 år med inkubatorvirksomhet. Validé 
er UiS sin innovasjonsaktør og universitetet sin enhet for 
teknologioverføring, som inkubator og som pådriver for å 
fremskaffe risikokapital. Gry Isabel forteller om hvordan man går 
frem for å finne de gründerne som når ut til markedet, gitt at 
bare 1 av 100 er laget for å være gründer. I podcasten diskuterer 
også Silvija og Gry Isabel hva det er som gjør kombinasjonen av 
mennesker og teknologi så utrolig potent.

Om bedriften
Validé er UiS sin innovasjonsaktør og universitetet sin enhet 
for teknologioverføring, som inkubator og som pådriver for å 
fremskaffe risikokapital. Kontoret jobber direkte med forskerne 
for å bidra til at ideer formuleres, vurderes og verifiseres, og 
at selskap eventuelt etableres. Validé er et felles selskap for 
forskningsmiljøene ved UiS og IRIS og andre forskningsaktører i 
Rogaland. Validé arbeider for forskningsbasert og behovsdrevet 
innovasjon og har blant annet ansvar for Norges forskningsråds 
FORNY-program, Helsedirektoratets og Innovasjon Norge sitt 
INNOMED-program samt Norges forskningsråds og Rogaland 
fylkeskommunes VRI-Helse program.

Refleksjon
Kunstig intelligens blir stadig smartere, og enkelte spår at den 
innen noen år kan likestilles med en menneskelig hjerne på 
flere områder. Hvordan kan dette påvirke våre liv? Vil det kunne 
forandre oss som mennesker?

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Gry Isabel Sannes 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: STAVANGER

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Inkubatorvirksomhet
• Relasjonsbygging 
• Energi  
• Viktigheten av historie Kultur 

Anbefalt lesing: 

• Les deg opp på historie Sefer Yetzirah 
(Hebrew, "Book of Creation") 

 

LØRNSOC med Gry Isabel Sannes, Validé 

LØRNSOC
GRY ISABEL SANNES
LEDER FOR INKUBATOR & 
ACCELERATOR
VALIDÉ

PODKAST #535 TEKNOLOGI OG DET MENNESKELIGE POTENSIALE. GRY ISABEL SANNES, VALIDÉ

Podkast  #0535
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LØRNSOC med Gry Isabel Sannes, Validé

 Jeg har helt klar 
mennesket i fokus. Jeg ser 
at relasjonsbygging og det 
å ta ansvar for seg selv er 

den aller viktigste faktoren 
for å lykkes med hva det 

nå enn måtte være.
- Gry Isabel Sannes



Intervju
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?  
Jeg er nysgjerrig av natur og har 
en lidenskap for alle deler av 
menneskets historie. Å kjenne til 
historien er viktig for å forstå hvor 
vi er og hvor vi skal. Selv om vi 
har utviklet teknologi siden tidens 
opprinnelse, kommer mennesket 
alltid før teknologien.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
Vi hjelper gründere og selskaper i 
oppstartsfasen til å utvikle seg på 
veien mot å bli vekstselskaper. For 
å gjøre dette bruker vi forskjellige 
redskaper. Disse redskapene har vi 
utviklet basert på vår erfaring fra å 
ha jobbet med nye selskaper i snart 
25 år.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi?  
Fokuset ligger på hvordan teknologi 
kan være et hjelpemiddel – ikke et 
svar. Jeg har mennesket i fokus, og 
jeg ser at relasjonsbygging og det å 
ta ansvar for seg selv er de viktigste 
faktorene for å lykkes med hva enn 
det måtte være.

Hvorfor er det så spennende?  
Det er spennende fordi vi står på et 
punkt i historien der det kan se ut 
til at vi for alvor gir fra oss makten 
over eget liv og dømmekraft til 
de menneskene som styrer og 
har kontroll på den altomfattende 
teknologien som vi bruker i det 
daglige.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?  
ITSA Start og ITSA Growth.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Å forstå at enkeltmennesket selv er 
ansvarlig for den utviklingen vi får – 
ikke teknologien.

Et favorittsitat om fremtiden?  
Mitt favorittsitat gjelder både for 
fortiden, nåtiden og fremtiden: 
«Between stimulus and response, 
there is a space. In that space is 
our power to choose our response. 
In our response lies our growth and 
our freedom.» – Viktor Frankl.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Teknologi bør ses på som et 
redskap, ikke et mål i seg selv. 

LØRNSOC med Gry Isabel Sannes, Validé

Podkast  #0535
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Hva vil det si å drive 
inkubatorvirksomhet?
a) Å utvikle nye bedrifter i startfasen ved
bruk av kompetanse og nettverk
b) Å investere i fond og selskaper som
ikke er børsnoterte
c) Å bistå selskaper med
konsulenttjenester

Å utvikle nye bedrifter i startfasen ved 
bruk av kompetanse og nettverk

Minimum viable product Når man skal teste et produkt mot et 
utvalg potensielle kunder

Hva står forkortelsen «MVP» for når det 
gjelder forretningsutvikling?
a) Most viable product
b) Minimum viable product
c) Minimum valuable product

I hvilken sammenheng er «MVP» nyttig å 
bruke?
a) Når man skal introdusere et ferdig
produkt i markedet
b) Når man skal teste et produkt mot et
utvalg potensielle kunder
c) Når man skal teste levedyktigheten til
et nytt produkt

LØRNSOC med Gry Isabel Sannes, Validé

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

LØRNSOC
GRY ISABEL SANNES
LEDER FOR INKUBATOR 
& ACCELERATOR
VALIDÉ

Podkast  #0535
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Tema PerspektivDigital Elæring, deling av 
kunnskap
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder hos 
BluePlanet Academy, Trine L. Danielsen, om hvordan de bygger kurs 
av videomateriale fra egne erfaringer. Trine forteller blant annet om 
de største utfordringene man støter på når man lager en plattform for 
læring, og hvilke utfordringer som dukker om når man skal eksportere 
plattformen utenfor Norge. I podcasten diskuterer Silvija og Trine også 
hvorvidt det fremdeles er den tradisjonelle klasseromsundervisningen 
folk vil ha, eller om de foretrekker å lære digitalt gjennom animasjoner og 
videoer. 

Om bedriften
BluePlanet Academy er utviklet av ansatte i Blue Planet og er en 
digital e-læringsplattform for akvakultur. Plattformen er bygget opp 
av flere hundre animasjoner og videoer som forklarer akvakultur-
produksjon. Selskapet tilbyr unike online-kurs innen produksjon og 
fiskevelferd.?Sammen med selskapets medeiere, AKVA Group og Egersund 
Net, er det utviklet en unik teknologi for oppdrett til havs. Teknologien er 
basert på en stor, strekk-ankret betongkonstruksjon med bølgebryter.

Refleksjon
Hvordan kan vi skape en digital transformasjon av skolesystemet? 
Inntoget av digitale læringsmuligheter på skolen har brakt med seg 
flere fordeler. Elever lærer bedre, og elever som har utfordringer kan få 
tilpasset undervisning i klasserommet uten å måtte sitte i adskilte rom 
med assistenter - noe som mange opplever som mindre stigmatiserende. 
I tillegg får læreren bedre oversikt over elevens egeninnsats ved at de 
leverer leksene digitalt. Utfordringen, derimot, er at dette krever digitalt 
kompetente lærere - noe som ikke skjer av seg selv. Lærere må forstå og 
utnytte mulighetene i tråd med fag, emner, elevsammensetning og trinn. I 
tillegg handler det om å beherske det tekniske, ha relevant programvare, 
og å følge med på nye trender. Hvordan kan vi overkomme de hindringene 
som holder den digitale transformasjonen tilbake? Er det lærerne 
selv som må ta på seg ansvaret for å skaffe seg den nødvendige 
kompetansen?  

Tema:  OCEANTECH 

Gjest:    Trine L. Danielsen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: STAVANGER

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Koblingen mellom biologi og 
teknologi 

• Fiskevelferd
• Klasseromsundervisnings vs digitale 

kurs  
• «Micro learning».  

Anbefalt lesing: 

• 21 Lessons for the 21st Century av Yuval 
Noah Harari  

• www.howtodoaquaculture.com
• BluePlanet Academy
 

OCEANTECH med Trine L. Danielsen, BluePlanet Academy 

OCEANTECH
TRINE L. DANIELSEN
DAGLIG LEDER
BLUEPLANET ACADEMY

PODKAST #537 DIGITAL E-LÆRING, DELING AV KUNNSKAP. TRINE L. DANIELSEN, BLUEPLANET ACADEMY

Podkast  #0537
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OCEANTECH med Trine L. Danielsen, BluePlanet Academy

 Å se og høre, samt 
ha muligheten for repetert 
læring har vist seg å være 

god læring.
- Trine L. Danielsen



Intervju
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?  
Et engasjert, utålmodig og 
løsningsorientert menneske som 
har jobbet med oppdrett av fisk 
i over 20 år og ordfører i 4. Ble 
interessert i «IT teknologi» og 
muligheter for å dele kunnskap 
innen fiskeoppdrett, raskere og mer 
effektivt hva en digital løsning etter 
å ha hatt lærlinger og jobbet med 
ulike folk i ulike selskap.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
Å distribuere kunnskap om 
akvakultur digitalt. Generiske 
og skreddersydde e-kurs og 
videobibliotek om oppdrett av 
laks og ande arter til bedrifter, 
vgs skoler, college og etter hvert 
universitet i inn og utland.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi?   
«Micro learning».  Dvs sette 
sammen mange små deler 
(animasjoner) for å gi et større 
bilde og forståelse, - forståelse 
for bærekraftig matproduksjon - 
fiskeoppdrett . I tillegg fokuserer vi 
på It løsninger og brukervennlighet, 
fleksibilitet og kostnadseffektivitet.

Hvorfor er det spennende?  
Vi ser at folk blir glade av å få 
animerte små kurs i stedet for 
tunge klasseromsundervisnings 
kurs.  Digitale kurs er kost-
effektive. E-læring er tilgjengelig 
24/7 og folk kan finne info, ta kurs 
og se på filmer uavhengig tid og 
sted.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
At enkelte lærere kvir seg for å ta i 
bruk digital opplæring. Alle elever 
i dag er på internettet og googler 
alt mulig. Skolen må tilpasse seg 
og ta i bruk de midler som finnes 
for at elever skal fullføre og mester 
læring.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?   
Bygge kurs og video material med 
egen erfaring fra Norge og Europa 
for studenter og oppdrettere i 
Norge og Afrika.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt?   
Det å kunne dele e-kunnskap med 
afrikanske skoler og bedrifter i 
sør og skoler og bedrifter i nord, 
-Norge, ut fra kontoret i Stavanger, 
har vært en flott erfaring.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?   
Norge er best på lakseoppdrett i 
verden. Kunnskapen om bærekraftig 
fiskeoppdrett må deles, som 
kunnskap innen avl og genetikk, 
fôrteknologi, sykdoms bekjempelse 
og vaksinestrategier og beste 
praksis produksjonsrutiner mm kan 
deles til en viss grad.

Et favoritt fremtidssitat? 
«First, if you want reliable 
information, pay good money for it. 
If you get your news for free, you 
might well be the product.” ― Yuval 
Noah Harari.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Hvordan best formidle et tydelig 
budskap til ikke bransje folk.  

OCEANTECH med Trine L. Danielsen, BluePlanet Academy

Podkast  #0537
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Hva er BluePlanetAcademy?
a) En digital læringsplattform om
oppdrettsnæringen
b) En skole som utdanner marinbiologer
c) Et nettverk som kobler sammen
gründere med oppdrettsnæringen

En digital læringsplattform om 
oppdrettsnæringen

Lakselus og andre fiskesykdommer er 
ikke et problem i Norge

Laks produserer et stort antall egg 
sammenlignet med andre fiskeslag

Hva er IKKE en av grunnene til at Norge 
har spesielt gode naturforhold til å drive 
oppdrettsanlegg?
a) Vi har mye tilgjengelig areal
b) Temperaturen er perfekt
c) Lakselus og andre fiskesykdommer er
ikke et problem i Norge

Hva er en av grunnene til at laks er 
spesielt godt egnet som oppdrettsfisk?
a) Laks produserer et stort antall egg
sammenlignet med andre fiskeslag
b) Laks produserer et stort antall egg
sammenlignet med andre fiskeslag
c) Laks produserer et stort antall egg
sammenlignet med andre fiskeslag

OCEANTECH med Trine L. Danielsen, BluePlanet Academy

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

OCEANTECH
TRINE L. DANIELSEN
DAGLIG LEDER
BLUEPLANET ACADEMY

Podkast  #0537



Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

12

Tema Perspektiv

Bo lenger hjemme
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Norwegian 
Smart Care Cluster, Arild Kristensen, om hvordan teknologi støtter 
de ‘daglige aktivitetene’ og ettersom den vil bli en stadig større del 
av livene våre, må vi være åpne for endring i det offentlige og i det 
private. Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er et klyngeprosjekt 
med over 200 medlemmer, og klyngens formål er å bygge norsk 
helseindustri gjennom å fremme bærekraftige løsninger som gir et 
bedre liv for brukerne, samt kostnadseffektive og kvalitetssikrede 
leveranser av helse- og omsorgstjenester. I podcasten diskuterer 
Silvija og Arild hvordan teknologi kan understøtte tjenester som 
gir et trygt og godt liv hjemme for pleietrengende, slik at disse 
kan bo hjemme lengre. Arild gir også sine synspunkter på hvordan 
teknologi kan være med på å forbedre velferd og helse.

Om bedriften
Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er et klyngeprosjekt 
med over 200 medlemmer. Av medlemsmassen er flesteparten 
bedrifter, men klyngen har også 50 kommuner/offentlige 
aktører som deltakere. Hovedkontoret er i Stavanger, med 
avdelingskontorer i Bergen og Grimstad. Medlemsmassen 
strekker seg over hele landet, og klyngen har også medlemmer 
internasjonalt. Klyngens formål er å bygge norsk helseindustri 
gjennom å fremme bærekraftige løsninger som gir et bedre liv for 
brukerne, samt kostnadseffektive og kvalitetssikrede leveranser 
av helse- og omsorgstjenester. Dette gjør NSSC ved å utvikle 
markedet for digital helse og velferdsteknologi, gjennom å styrke 
bedriftene i klyngen, legge til rette for offentlig – privat samarbeid 
og øke kunnskap på tvers av sektorer.

Refleksjon
Helse er en økende global og nasjonal utfordring. Et utfordring 
er at vi levre lengre enn noen gang før. Velferdsmodellen må 
digitaliseres for å være bærekraftig. Hva bør Norge gjøre akutt med 
eksisterende ressurser for at folk skal bo lenger i hjemmene sine?

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Arild Kristensen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: STAVANGER

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Morgendagens omsorg 
• Klynger 
• Offentlig vs. privat helsetjenester
• AI og neurale nett 
• Effektivisering av behandling

Anbefalt lesing: 

• Rapporten til stortinget “morgendagens 
omsorg” 

• Cixun Lee – The Three-Body problem
 

HEALTHTECH med Arild Kristensen, Norwegian Smart Care Cluster 

HEALTHTECH
ARILD KRISTENSEN
CEO
NORWEGIAN SMART CARE 
CLUSTER

PODKAST #538 BO LENGER HJEMME. ARILD KRISTENSEN, NORWEGIAN SMART CARE CLUSTER

Podkast  #0538
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HEALTHTECH med Arild Kristensen, Norwegian Smart Care Cluster

 Vi bygger norsk 
helseindustri gjennom 
å fremme bærekraftige 

løsninger som gir et 
bedre liv for brukerne 

samt kostnadseffektive 
og kvalitetssikrede 

leveranser av helse & 
omsorgstjenester. Dette 

skaper “impact”!
- Arild Kristensen
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?  
Jeg begynte i IBM rett fra 
universitet og har siden jobbet 28 
år i IT bransjen – (salg, ledelse, 
konsulent, grunder og eier) og 
de siste 5 år med gründere og 
vekstbedrifter innen helse- og 
velferdsteknologi, digital helse og 
e-helse. Jeg har jobbet mye med 
analyse, rapportering ogbig data, 
og jeg er opptatt av muligheter 
og trusler som står foran oss ved 
storskala-bruk av AI; dettekniske, 
etiske, sikkerhet, og eierskap til 
data.    
 
Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
Vi jobber for å få til et 
hjemmemarked for bedriftenes 
løsninger, og vi jobber for å styrke 
bedriftene. Innsikt/kunnskap, 
samhandling og nettverk er 
stikkord.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi?  
IOT, AI, Sky, og sikkerhet  
 

Hvorfor er det spennende?  
Vi bygger norsk helseindustri 
gjennom å fremme bærekraftige 
løsninger som gir et bedre liv for 
brukerne, samt kostnadseffektive 
og kvalitetssikrede leveranser av 
helse & omsorgstjenester. IMPACT!  
 
Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?  
Hvem eier dataene, hvordan får 
jeg kontroll på mine data, hvilken 
bias har algoritmene, hvem tar det 
etiske-moralske ansvar for hvordan 
vi bruker teknologi fremover, og 
hvordan få ‘personlige data’ inn i 
helsetjenenesten.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Gjennom 5 år som leder for 
Norwegian Smart Cluster har jeg 
jobbet med mange spennende 
teknologibedrifter.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt?   
Det er mye spennende 
innen autonome systemer: 
kjøretøy, droner, og 
beslutningsstøttesystemer ala 
Watson etc.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Å forstå nytteverdi av løsninger/
tjenester, samt endringsledelse 
som aldri går av moten.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?  
Vi har en flott helsetjeneste som 
er i omstilling. Kommunene og 
sykehusene tar tak i utfordringene 
(selv om vi synes det går for tregt). 
Det er også et godt utgangspunkt 
for å selge globalt.

Et favoritt fremtidssitat?  
Fremtiden er i dag.

Viktigste poeng fra vår samtale?  
Teknologistøtte til ‘daglige 
aktiviteter’ vil bli en stadig større 
del av livene våre, og vi må være 
åpne for nye ‘hjelpe’-modeller fra 
det offentlige og private.  

HEALTHTECH med Arild Kristensen, Norwegian Smart Care Cluster

Podkast  #0538
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Hvorfor passer Norge til å være 
en foregangsaktør innenfor global 
helseteknolgi?
a) Norge har god infrastruktur for helse- 
og omsorgstjenester og utbredt teknologi
allerede som skaper et godt grunnlag for
å bli en foregangsaktør innenfor global
helseteknologi
b) Norge har noen av de beste tekniske
løsningene for helse som gjør at de kan
være en foregangsaktør internasjonalt
c) Norge har gode etiske rammeverk for
teknologisk utvikling og datasikkerhet
som gjør at de kan kombinere teknologi
og helse på en god etisk måte

Norge har god infrastruktur for helse- og 
omsorgstjenester og utbredt teknologi 
allerede som skaper et godt grunnlag for 
å bli en foregangsaktør innenfor global 
helseteknologi

I tette samarbeid mellom det offentlige 
og det private for å få godt tilpassede 
og anvendbare løsninger som svarer 
til de store strukturelle og individuelle 
problemene

Datasikkerhet blir alltid satt over helse. 
Lovverket som omfatter datasikkerhet 
og digitale løsninger er komplekst og 
omfattende, noe som gjør at det er 
vanskelig å navigere i det

Hvor er det store samarbeidspotensialet 
for å få til gode digitale og teknologiske 
løsninger for helse- og omsorgsarbeid i 
Norge?
a) I tette samarbeid med de store
internasjonale teknologigigantene for å
kunne hente inn de beste løsningene til
Norge
b) I tette samarbeid mellom det
offentlige og det private for å få godt
tilpassede og anvendbare løsninger
som svarer til de store strukturelle og
individuelle problemene
c) Mellom forskning og det offentlige for
å kunne måle effekter av igangsatte tiltak

Hva er den største utfordring helse- og 
omsorgsdigitalisering står ovenfor i 
Norge?
a) Datasikkerhet blir alltid satt over
helse. Lovverket som omfatter
datasikkerhet og digitale løsninger er
komplekst og omfattende, noe som gjør
at det er vanskelig å navigere i det
b) De store internasjonale aktørene
dominerer markedet noe som gjør
datasikkerhet og personvern særlig
sensitivt
c) Det mangler økonomiske kommunale
og statlige insentiver for at de som
utvikler teknologi skal gjøre den
anvendbar gjennom helse

HEALTHTECH med Arild Kristensen, Norwegian Smart Care Cluster

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

HEALTHTECH
ARILD KRISTENSEN
CEO
NORWEGIAN SMART 
CARE CLUSTER
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Tema Perspektiv

Fremtidens veier
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder 
i Norwegian Tunnel Safety Cluster, Helen Roth, om norske 
muligheter innen transportsektoren. Transportsektoren er i 
omstilling og endres raskt, og det er store utfordringer som må 
løses, bl.a. med tanke på miljø og klima. Så hvordan åpner ny 
teknologi for nye muligheter, nye forretningsmodeller og nye 
måter å drive transport på? Og hvorfor er det spennende med 
ny teknologi på forskjellige sider av samferdsel, inkludert innen 
tunneler?

Om bedriften
Norwegian Tunnel Safety Cluster (NTSC) er en nasjonal Arena 
Pro klynge med hovedkontor i Stavanger. Klyngen har over 100 
medlemmer fra hele landet, hvorav over 80 av disse er bedrifter. 
NTSC skal bidra til at det utvikles sikker, smart og bærekraftig 
transportinfrastruktur for det globale markedet. NTSC baner vei 
for økt innovasjonsevne og samarbeidsbasert utvikling. Dette 
gjøres ved å koble aktører på tvers av tradisjonelle bransjer og 
sektorer, utfordre etablert praksis og bistå i arbeidet med å 
igangsette innovasjonsprosjekter og piloter. På det viset bidrar 
klyngen til å styrke konkurransekraften til medlemsbedriftene, 
som utvikler smarte, sikre og bærekraftige løsninger for bedre 
transportinfrastruktur nasjonalt og internasjonalt.

Refleksjon
Det må skapes bedre forståelse for at teknologiske 
samfunnsendringer tar tid, men hvordan kan vi påvirke lovverk og 
standarder slik at vi unngår forsinkelser?

Tema:  TRANSPORT 

Gjest:    Helene Roth 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: STAVANGER

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Samferdsel 
• Sikre tunneler 
• Hyperloop One 
• Bærekrafts utfordringer

Anbefalt lesing: 

• Les “nettavis veier 24”, de legger ut 
jevnlig ny avis 

• Discovery Channels «Extreme 
Engineering» 

• Anbefaler deg å lese deg opp på 
Samferdsel- og infrastruktur

 

TRANSPORT med Helene Roth, Norwegian Tunnel Safety Cluster 

TRANSPORT
HELENE ROTH
DAGLIG LEDER
NORWEGIAN TUNNEL 
SAFETY CLUSTER

PODKAST #539 FREMTIDENS VEIER. HELENE ROTH, NORWEGIAN TUNNEL SAFETY CLUSTER
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TRANSPORT med Helene Roth, Norwegian Tunnel Safety Cluster

 Det blir sakt at det 
er tøffere miljø i tuneller 

enn ute på Nordsjøen. Det 
er fuktighet, det er eksos 
og det er salt på veiene 

og dette gjør at det blir et 
veldig krevende miljø å ha 

teknologi inn i.
- Helene Roth



Intervju
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?  
En tidligere journalist og byråkrat 
som de siste fem årene har hatt 
«tunnelsyn». Gjennom arbeidet 
som daglig leder av Norwegian 
Tunnel Safety Cluster har jeg 
lært at tunneler ikke er en «vei 
med tak», men svært komplekse 
byggverk, spekket full med ulike 
teknologier som må fungere 
sammen for at tunnelen skal kunne 
være åpen. Privat har jeg vært 
fasinert av teknologi siden jeg var 
liten.

Hva er det viktigste dere gjør 
på jobben? Det viktigste vi gjør i 
tunnelklyngen er å tilrettelegge 
for at våre medlemsbedrifter har 
rammebetingelser og gode vilkår 
for å utvikle nye og innovative 
løsninger som bidrar til at vi 
kan bygge sikker, smart og 
bærekraftig transportinfrastruktur 
– i Norge og også andre 
steder i verden. Vi hjelper våre 
medlemmer med å finne gode 
samarbeidspartnere, vi mobiliserer 
til og er med i innovasjons- og 
forskningsprosjekter, og vi gir 
hjelp og veiledning til gründere og 
etablerte selskaper som ønsker 

å komme inn i dette spennende 
markedet.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi?  
Jeg fokuserer på teknologi og 
løsninger som bidrar til at vi kan 
bygge sikrere, smartere og mer 
bærekraftig transportinfrastruktur.

Hvorfor er det så spennende?  
Transportsektoren er i omstilling 
og endres raskt. Det er store 
utfordringer som må løses, bl.a. 
med tanke på miljø og klima.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroversene?  
Et gammeldags regelverk som 
stopper innovasjon og hemmer bruk 
av ny og framtidsrettet innovasjon.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?  
Arbeidet med å mobilisere til og 
jobbe fram klyngens nye strategi 
og også prosessen knyttet til 
klyngens Arena PRO-søknad, som 
tidligere i høst sikret Norwegian 
Tunnel Safety Cluster fem nye år 
i det nasjonale klyngeprogrammet 
og langsiktig finansering ut 2024. 
I tillegg lanserer klyngen nå en 
virtuell tunnel.

Har du andre gode eksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt?   
Hyperloop One, Ryfast/Rogfast.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Økt kunnskap om digitalisering og 
hvordan bruke teknologi for å løse 
utfordringer knyttet til bærekraft.

Er det noe vi gjør her i Norge som er 
unikt?  
Vi er gode til å samarbeide på tvers 
av ordinære siloer og bransjer. Vi 
har gode støtteordninger som gjør 
at det er mulig å få risikoavlastning. 
Vi har et krevende klima, vått, kaldt 
og vindhardt. Fungerer teknologien i 
Norge, vil den også fungere i resten 
av verden.

Et favorittsitat om fremtiden?  
«Det har jeg aldri gjort før, så det 
kan jeg helt sikkert» – Pippi.

Viktigste poeng fra vår samtale?  
Viktig å være nysgjerrig og kaste 
seg inn i det ukjente.   

TRANSPORT med Helene Roth, Norwegian Tunnel Safety Cluster
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Hvor mye dyrere er det å bygge tunell 
enn det er å bygge vei?
a) Dobbelt så dyrt
b) Tre ganger så dyrt
c) Fire ganger så dyrt

Fire ganger så dyrt Gjøre det enklere å pilotere prosjekter 
og gi plass til start-up-selskaper og 
gründerselskaper

Antallet, lengden på og dybden på 
tuneller. Norge er det landet i verden 
som har flest tuneller etter Japan og 
Kina.

Hva skal den nye transportplanen (2022–
2033) bidra til å tilrettelegge for?
a) Mer åpenhet for internasjonale
aktører til å utvikle norsk samferdsel og
transport
b) Gjøre det enklere å pilotere prosjekter
og gi plass til start-up-selskaper og
gründerselskaper
c) Monopolisering av sektoren hos store,
tunge aktører som har lang fartstid i
sektoren

Hva er så spesielt med samferdsels- og 
veinettet i Norge?
a) Teknologien som brukes for å bygge ut
veier
b) Skredfaren på norske veier er veldig
høy i forhold til internasjonale standarder
c) Antallet, lengden på og dybden på
tuneller. Norge er det landet i verden
som har flest tuneller etter Japan og
Kina.

TRANSPORT med Helene Roth, Norwegian Tunnel Safety Cluster

Scann og besøk bedriften
https://www.innovasjonnorge.no/nic

TRANSPORT
HELENE ROTH
DAGLIG LEDER
NORWEGIAN TUNNEL 
SAFETY CLUSTER
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Tema Perspektiv

Teknologibruk for 
personaltjenester
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med divisjonsdirektør 
hos sørvest i Personalhuset, Gunnar Birkir Gunnarsson, om 
hvordan innovasjon skjer der ute i hverdagen. Gunnar forteller 
at denne gjerne skjer spontant og ekte, ikke nødvendigvis i 
organiserte former og prosjektgrupper, og at du som leder 
må legge til rette for dette gjennom tillitsfulle, trygge og åpne 
miljøer. I podcasten diskuterer Silvija og Gunnar hvordan vi kan 
skape gode miljøer for dagligdags innovasjon og optimalisert 
bruk av tilgjengelig teknologi i et selskap. Og hva vil det nye 
arbeidsmarkedet kreve av ansatte?

Om bedriften
Personalhuset er et av Nordens største og ledende rekrutterings- 
og bemanningsselskap. Selskapet har stor geografisk spredning, 
og høy kvalitet og entusiasme på deres tjenester. Siden 2001 
har tusenvis av mennesker fått jobb igjennom Personalhuset, 
og i dag er selskapet det største norskeide rekrutterings- og 
bemanningsselskapet i Norden.

Refleksjon
Bør utdanningsformen endres til mer praksis, eller vil det holde 
med den tradisjonelle akademiske skolebenken? Hvordan skape 
samarbeid uten å kjenne til hverandre? 

Tema:  LØRNBIZ 

Gjest:    Gunnar Birkir Gunnarsson 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: STAVANGER

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Endringsledelse 
• Innovasjon 
• Nye formater for ledelse 
• Fremtidens arbeidsmarked

Anbefalt lesing: 

• Christel Langebrekke og Hilde Lekven sin 
podcast «helt uten filter»

 

LØRNBIZ med Gunnar Birkir Gunnarsson, Personalhuset 

LØRNBIZ
GUNNAR BIRKIR 
GUNNARSSON
DIVISJONSDIREKTØR HOS 
SØRVEST
PERSONALHUSET

PODKAST #540 TEKNOLOGIBRUK FOR PERSONALTJENESTER. GUNNAR BIRKIR GUNNARSSON, PERSONALHUSET
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LØRNBIZ med Gunnar Birkir Gunnarsson, Personalhuset

 Innovasjon opplever 
jeg at gror frem best i frie 

former, ikke i etablerte 
prosjekter som «skal 

innovere». De aller beste 
forbedringene våre har 
kommet av daglig dags 

arbeid der rådgivere har 
på spontant, og eget 

initiativ kommet med 
ideer som har bragt oss 

fremover.
- Gunnar Birkir 

Gunnarsson
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi/innovasjon?   
Jeg er Gunnar og er tilflyttet 
Islending i ung alder. Jeg er far til 
3 gutter og gift med Hilde. Er ikke 
teknolog, men er særs interessert 
i hvordan virksomheter både 
anvender eksisterende teknologi 
til det ytterste, samt hvordan 
vi tar i bruk nye plattformer og 
teknologiske virkemidler i vår 
bransje.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?   
Vi skaper møter mellom mennesker 
der virksomheter får kompetanse 
og arbeidstakere får jobb.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi/innovasjon?   
Når det gjelder teknologi så skaper 
vi kanskje ikke så mye nytt selv.
Mitt fokus her blir da mer på 
kompetanse, og å faktisk kunne 
anvende og ta i bruk det du har. 
Samt det å tørre å ta i bruk nye 
verktøy og virkemidler til å løyse en 
jobb på bedre måte.

Hvorfor er det spennende?  
Fordi det gjør oss bedre, skaper 
konkurransefortrinn og vi utvikler 
vår bransje fremover. Jeg tror også 
arbeidstakere trives best når de 
får mest mulig autonomi og både 
blir oppfordret og får lov til å tenke 
over hvordan vi kan gjøre den 
daglige jobben bedre.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?  
A) At fremtidens jobber uteblir 
grunnet teknologi og digitalisering. 
B) At mennesker grunnleggende er 
skeptiske til endringer.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?  
Har deltatt i en styringsgruppe i 
forbindelse med å utforme nye 
digitale strategier i personalhuset 
- dette er  pågående arbeid. Å 
være først ute med Podcast som 
annonsekanal har også vært kult.

Dine andre favoritteksempler på din 
type innovasjon internasjonalt og 
nasjonalt?   
Jeg har en tidligere ansatt og 
bekjent som hoppet av som 
rådgiver hos oss i personalhuset. 
Han tok med seg konseptet, 
kompetansen og etablerte en egen 
virksomhet som heter Employ. 
Dette er et selskap som tar for 

seg å skape ryddige og gode 
arbeidsforhold for frilansere innen 
musikk og kultur, og det gjør 
hverdagen enklere og tryggere for 
folk som driver for seg selv.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?   
Tenker heller kompetansebegrepet: 
Læringsevne, kritisk tenkning og 
«social skills».

Et favoritt fremtidssitat?  
«Finnes det ikke i systemet, så 
har det ikke skjedd». Referer til 
mursteinprinsippet og viktigheten 
av at vi stadig dokumenterer på 
riktig vis i våre arbeidsprosesser.   

LØRNBIZ med Gunnar Birkir Gunnarsson, Personalhuset
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Kommer teknologi til å ta over jobbene 
våre?
a) Både ja og nei, de vil erstatte og
komplimentere en rekke arbeidsfelt, men
kan aldri ta over for menneskets sosiale
ferdigheter
b) Ja, det er høyt sannsynlig at
menneskelig arbeidskraft vil erstattes de
neste tiårene
c) Nei, det er ikke mulig for maskiner og
teknologi å lære seg de samme tekniske
og analytiske ferdighetene mennesker
har

Både ja og nei, de vil erstatte og 
komplimentere en rekke arbeidsfelt, men 
kan aldri ta over for menneskets sosiale 
ferdigheter

Gode, kreative kandidater med stor 
lærevilje og sosiale ferdigheter

Det er viktig å bli god på å lære

Hvem blir de mest ettertraktede 
arbeidstakerne i fremtiden?
a) Toppkandidater med lang erfaring og
gode teknologiske ferdigheter
b) Gode, kreative kandidater med stor
lærevilje og sosiale ferdigheter
c) Teknologisk sterke kandidater med god
teft for koding og teknisk problemløsning

Hva er noe av det viktigste man må lære 
seg for det fremtidige jobbmarkedet?
a) Kodespråk for programmering
b) Det er viktig å bli god på å lære
c) Nye teknologiske løsninger for
prosjektstyring

LØRNBIZ med Gunnar Birkir Gunnarsson, Personalhuset

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

LØRNBIZ
GUNNAR BIRKIR 
GUNNARSSON
DIVISJONSDIREKTØR 
HOS SØRVEST
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Tema Perspektiv

Roboter for transport og 
logistikk
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i 
Robotic Innovation, Annette Anfinnsen, om hvordan de jobber 
for at norsk industri kan holde seg konkurransedyktig. Robotic 
Innovation leverer neste generasjons mobile robot-løsninger 
for å håndtere transport og logistikk i næringsbygg og industri. I 
podcasten lærer vi mer om hva en automatiker egentlig gjør på 
jobben. I podcasten diskuterer også Silvija og Annette hvordan vil 
robotiseringen skape nye, spennende arbeidsplasser fremover.

Om bedriften
Robotic Innovation leverer neste generasjons mobile robot-
løsninger for å håndtere transport og logistikk i næringsbygg 
og industri. Selskapets team har bred erfaring fra olje og gass, 
industri og næringsbygg-bransjen. Som sin løsning for sine 
fokus-bransjer, leverer Robotic Innovation #AlexisTheRobot. 
“#AlexisTheRobot sin kjernetjeneste er å avlaste og effektivisere 
repeterende prosesser. Enten det er frakt av søppel på flyplass, 
skittentøy på sykehus eller frakt av verktøy til arbeiderne 
på fabrikken. Hun øker medarbeidernes tilfredshet, gjør 
arbeidsplassen mer attraktiv og mest imponerende; hun gjør ikke 
feil.”

Refleksjon
Utdanningsinstitusjoner må samarbeide med næringslivet for å 
sørge for at utdanningen blir relevant for arbeidsmarkedet, men 
hvordan kan vi nå felles mål hvis ikke utdanningsinstitusjonene 
vet hva næringslivet behøver?

Tema:  ROBOTICS 

Gjest:    Annette Anfinnsen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: STARTUP

Innspilt: STAVANGER

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Logistikk 
• Internet of Things 
• Autonome systemer 
• Effektivisering

Anbefalt lesing: 

• Bøkene og foredragene til Simon Sinek 
• Elon musk er verdt å følge med på
 

ROBOTICS med Annette Anfinnsen, Robotic Innovation 

ROBOTICS
ANNETTE ANFINNSEN
DAGLIG LEDER
ROBOTIC INNOVATION
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ROBOTICS med Annette Anfinnsen, Robotic Innovation

 Vi har utviklet 
#AlexisTheRobot er første 
offentlige robot som er fast 

integrert på en flyplass i 
Norge. Denne roboten er 
en service assistent som 
viser passasjerene veien 

på flyplassen på 100 
forskjellige språk.

- Annette Anfinnsen
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?   
Gründer og hardtarbeidende 
trebarnsmor. Hadde gode karakter, 
men var lei teoretiske fag på 
ungdomsskolen. Jeg ønsket å 
arbeide praktisk og samtidig bruke 
hodet, så derfor falt valget på 
elektro.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
Vi skaper ny industri og norske 
arbeidsplasser rundt AIV-
teknologien, og dette er det viktig 
at vi gjør før utenlandske aktører 
kommer på banen. Vi arbeider 
for at norsk industri skal holde 
seg konkurransedyktig med 
automatiserte logistikkløsninger.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi?  
Utvikling av nye produkter basert 
på AIV (mobiler roboter) og 
integrasjon mot fabrikksystem.

Hvorfor er det så spennende?  
Fordi vi hver dag lærer noe nytt, 
ingen dager er like, og vi jobber 
på tvers av fag. Vi skaper nye 
produkter for en bærekraftig 
fremtid.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?  
Utviklet #AlexisTheRobot som er 
første offentlige robot fast integrert 
på en flyplass i Norge. Denne 
roboten er en serviceassistent 
som viser passasjerene veien på 
flyplassen på 100 forskjellige språk. 
Vi har også en mobile robot som 
kan frakte paller på opptil 1000 kilo, 
og vi er første bedrift i Norge som 
har referanse-prosjekt på denne 
type robot.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Koding, IKT, automasjon, 
integrasjon, praktisk 
gjennomføringsevne.

Er det noe vi gjør her i Norge som er 
unikt?  
I Stavanger-regionen er det enorm 
teknisk kompetanse som er bygget 
opp i olje-og-gassnæringen, og 
denne kompetansen kan også 
brukes inn mot nye teknologier.

Et favorittsitat om fremtiden?  
Gamechanging technology.

Viktigste poeng fra vår samtale?  
Fremtiden er full av spennende 
muligheter, robotiseringen 
vil skape nye spennende 
arbeidsplasser, grip mulighetene og 
lær noe nytt hver dag.  

ROBOTICS med Annette Anfinnsen, Robotic Innovation
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Hvor er det viktigst å bytte ut mennesker 
med maskiner i produksjonskjedene?
a) Det er store risikoer for menneskelige
feil
b) Der mennesket har for svake
analytiske evner til å oppdage systemfeil
c) Der det er skittent, kjedelige eller
farlige arbeidsoppgaver, som i gruver, på
store lager eller på store havner

Der det er skittent, kjedelige eller farlige 
arbeidsoppgaver, som i gruver, på store 
lager eller på store havner

Lytte til markedet tidlig i 
utviklingsprosessen så man utvikler 
behovsrettede produkter som gir ekstra 
verdi til markedet man produserer for

Om de går inn i tette samarbeid med 
næringslivet for å utvikle behovsrettede 
yrkesfagsprogram med en god forståelse 
for arbeidsmarkedet har de god utsikt 
for fremtiden

Hva er det viktigste å se til når man 
utvikler nye produkter og teknologier?
a) Inspirasjon fra de store
teknologiselskapene som har storstilte
prosjekter innenfor automatisering og
effektivisering
b) Lytte til markedet tidlig i
utviklingsprosessen så man utvikler
behovsrettede produkter som gir ekstra
verdi til markedet man produserer for
c) Hente inspirasjon fra
undervisningsinstitusjoner

Hvordan ser rollen til yrkesfagsskoler ut 
i et arbeidsmarked i endring?
a) Om de går inn i tette samarbeid med
næringslivet for å utvikle behovsrettede
yrkesfagsprogram med en god forståelse
for arbeidsmarkedet har de god utsikt
for fremtiden
b) Det vil være mye mindre behov
for praktiske utdannelser grunnet
digitalisering og automatisering, det er et
større behov for ingeniører
c) Yrkesfaglige utdannelser har ingen
relevans i fremtidens arbeidsmarked

ROBOTICS med Annette Anfinnsen, Robotic Innovation

Scann og besøk bedriften
https://roboticinnovation.no/
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Tema PerspektivOvervåkning av strømnettet
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med systemarkitekt og 
Co-Founder av KVS Technologies, Steffen Solberg. I KVS Technologies 
jobber Steffen med å gjøre inspeksjonene av strømnettet tryggere og 
mer effektive, samt uten miljøavtrykket fra dagens metoder ved hjelp 
av autonome droner. Steffen forteller at strømnettet er det moderne 
samfunnets kanskje viktigste infrastruktur, og at det består av flere 
hundre tusen kilometer med luftledninger som årlig må inspiseres. I 
Episoden forteller Steffen mer om hvordan de har utviklet denne løs  ningen 
og hvordan de gjør en drone om fra en «dum» drone, til å bli et smart 
verktøysomkanutførelangeinspeksjoner av kraftlinjerautonomtogtrygt. 

Om bedriften
KVS Technologies utvikler AI-drevet programvare som gjør det mulig 
for smarte droner å utføre autonome kraftledningsinspeksjoner og 
overvåking av strømnett. Dette eliminerer behovet for tradisjonelle 
helikopterinspeksjoner, noe som gir økt sikkerhet og effektivitet for 
kundenes virksomhet. Dataene blir levert i sanntid på KVS sin skyplattform 
slik at kraftselskaper umiddelbart kan være sikret integriteten til deres 
infrastruktur og svare raskere enn tidligere på kritiske problemer.

Refleksjon
Droner som overvåker strømnett er nødvendig for økt forsyningssikkerhet 
for kritiske tjenester, som er mer bærekraftig og tryggere for miljøet, 
arbeiderne og oss som forbrukere. Det teknologiske landskapet i og 
rundt dronene er sammensatt av et bredt omfang av teknologier som 
trekker på erfaring fra en rekke industrier og selskaper, noe som stiller 
dem øverst i verdensklassen. Teknologien og algoritmene som inspiserer 
og vedlikeholder er verktøy for beslutningstakerne for å kunne ta mer 
informerte og sikrere beslutninger om prosessene. Tette samarbeid store 
bedrifter og sektorer, samt sentrale myndigheter har skapt grobunn for 
en suksesshistorie. Synergier mellom disse kan bidra godt til de store 
paradigmeskiftene for infrastrukturutvikling globalt. Gjennom å skape 
et paradigmeskifte innenfor drift og vedlikehold av samfunnskritiske 
infrastrukturer kan Norge få en ny eksportsuksess ved å tilby teknologi og 
erfaring innenfor dette feltet. Skal vi dele våre verktøy for godt samarbeid 
til suksesshistorer med andre for å bygge verdenen globalt, eller skal vi 
holde kortene tett for en nasjonal vinning i konkurransemarkedet? 

Tema:  DRONETECH 

Gjest:    Steffen Solberg 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: STAVANGER

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Prediktivt vedlikehold 
• Droner 
• Strømnettet 
• Integrated operations

Anbefalt lesing: 

• Se på konferanseinnlegg på youtube eller 
tedtalk "Mastering Chaos a Netflix guide 
to microservices"
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 I Norge er det 
fantastisk mye spennende 

som skjer i mange 
sektorer, men vi har alt 

for få internasjonale 
eksportsuksesser. Vi må 

bygge flere verdensmestere 
og eksportere disse. Så vidt 
vi kjenner til, er vi fremst 
i verden på akkurat det vi 

fokuserer på.
- Steffen Solberg
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi? 
Jeg er Steffen Solberg - Distrè 
Bergenser som har forvillet seg 
til Stavanger, og ser ut til å bli 
værende her. Co-Founder og 
systemarkitekt i KVS Technologies. 
Traff to fantastisk dyktige karer 
da jeg holdt på med mastergraden 
min ved UiS - og startet selskapet 
i 2016. 

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Strømnettet er det moderne 
samfunnets kanskje viktigste 
infrastruktur - se for deg dagens 
samfunn uten det. Å overvåke 
denne enorme infrastrukturen er 
både tidkrevende og risikofylt, og 
når strømmen går må man finne 
feilen så fort som mulig. I KVS 
så gjør vi disse inspeksjonene 
tryggere og mer effektive, og uten 
miljøavtrykket fra dagens metoder. 
Løsningen, som vi har utviklet 
sammen med kraftselskapene, 
benytter autonome droner 
til å gi verdifull innsikt om 
tilstanden til strømnettet, som 
komplementerer deres drift- og 
vedlikeholdsavdeling.

Hvorfor er det spennende? 
Det er utrolig spennende å 
få være med å opprettholde 
forsyningssikkerheten til  
strømnettet. Jeg mener at 
selskapene vi jobber med har godt 
over 2 millioner kunder til sammen 
– og hver kunde er ofte en familie 
med personer som meg og deg - 
som er helt lammet skulle noe skje 
med strømnettet.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Robotene tar over jobbene til 
mennesker - jeg er ikke enig i det 
hele tatt i denne kontroversen.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Boende drone inne på trafoanlegg i 
samarbeid med Nordic Unmanned 
og SINTEF. Langdistanse 
linjeinspeksjon for Agder Energi 
- hvor vi har etablert base/
kontrollrom og sender autonome 
droner ut fra Gullknapp lufthavn - 
og har klart å få til god integrasjon 
mellom disse autonome dronene og 
tradisjonell bemannet luftfart.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt? 
Boeing Horizon X (Boeing sin 
interne startup) sin prototype av en 
autonom cargo drone ble fremvist 
tidligere i år.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Elektronikk, software og 
mulighetene for å kunne utnytte 
synergier mellom forskjellige 
fagfelter. Samtidig er jo soft-skills 
som kreativitet, problemløsing, 
nettverksbygging, samarbeid, og det 
å få team til å spille hverandre gode 
uunnværlige kunnskaper å ha.

Hvorfor tror du at Norge er et så 
bra sted å drive teknologiutvikling 
innen droneverden? 
Vi er utrolig flinke til å stole på 
hverandre i Norge, og derfor har 
vi har myndigheter som er åpne 
og inkluderende. Luftrommet 
er relativt lite trafikkert, og det 
er ganske store avstander med 
lite bebyggelse, og velutviklet 
infrastruktur.

Et favoritt fremtidssitat? 
Fremtiden er her - og det er 
ingenting som hindrer deg i å bygge 
det du drømmer om.

DRONETECH med Steffen Solberg, KVS Technologies

Podkast  #0542



KURS SPØRSMÅL

RIKTIG SVAR

31

Hvordan jobber KVA Technologies med 
utfordringene knyttet til luftromsfart for 
droner?
a) Ved å samarbeide med de som til
vanlig jobbet med bemannet luftrom, slik
at de som sitter i kontrolltårnene kan gi
gode innspill til hvordan å praktisk legge
opp ruter for dronene
b) Ved å utvikle egne Geografiske
Informasjonssystemer som til enhver tid
plukker opp de geografiske mønstrene
på luftfart
c) Ved å bruke store datasett og
databasert luftfartsinformasjon og kart

Ved å samarbeide med de som til vanlig 
jobbet med bemannet luftrom, slik at de 
som sitter i kontrolltårnene kan gi gode 
innspill til hvordan å praktisk legge opp 
ruter for dronene

Norge er et tillitsbasert samfunn der 
myndighetene er svært åpne for å jobbe 
med private aktører og utforske nye 
muligheter

Spille på ulike personligheter som fyller 
ulike roller i bedriften, gjennom dette 
utfordrer man hverandre og holder 
hverandre litt i tøylene

Hvilke fordeler er det med å starte opp 
dronebasert vedlikehold av infrastruktur 
i Norge?
a) Norge er et tillitsbasert samfunn der
myndighetene er svært åpne for å jobbe
med private aktører og utforske nye
muligheter
b) Det private har stort og fritt spillerom
til å styre hvordan infrastrukturen skal
utvikles
c) Kompetansen for droneteknologi er
særdeles høy i Norge

Hvilke personlighet kreves for å starte 
en suksessfull gründerbedrift?
a) Spille på ulike personligheter som
fyller ulike roller i bedriften, gjennom
dette utfordrer man hverandre og holder
hverandre litt i tøylene
b) Kreative personlighetstyper som kun
ser løsninger og muligheter og ikke
begrensninger er de som drar bedriftene
fremover
c) Analytiske og detaljorienterte
personligheter er de som sikrer
kvaliteten i gründerbedrifter

DRONETECH med Steffen Solberg, KVS Technologies

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

Fremtidens mobilitet 
med autonomi
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Daglig Leder 
av Mobility Forus, Linn Terese Lohne Marken, om fremtidens 
mobilitet med autonomi. Siden oppstarten har Mobility Forus 
(tidligere Forus PRT) vært med å etablere lovverk for bruk av 
autonome kjøretøy på offentlig vei i Norge, og selskapet var den 
første organisasjonen som søkte om tillatelse til å kjøre autonome 
kjøretøy på norske veier. I podcasten diskuterer Silvija og Linn 
Therese hvor langt unna vi er et trafikksystem basert i autonome 
busser og privatbiler. Hvorfor har det seg slik at Norge er det 
tredje beste landet i verden når det kommer til tilrettelegging for 
selvkjørende biler?

Om bedriften
Mobility Forus er en solid nasjonal aktør som holder til på Forus 
i Stavanger. De siste årene har selskapet drevet pionerarbeid 
innenfor autonome og bærekraftige kjøretøy og er ledende innen 
testing, utvikling, introduksjon og operasjon av autonome kjøretøy 
i Norge. Siden oppstarten (da kjent som Forus PRT) har Mobility 
Forus vært med å etablere lovverk for bruk av autonome kjøretøy 
på offentlig vei i Norge. Da lovverket kom på plass i 2018 var Forus 
det første selskapet som søkte om å kjøre på offentlig vei. Samme 
år mottok selskapet også vedtaket om å få lov å kjøre autonome 
busser på offentlig vei – som første selskap i Norge. På Forus går 
det nå selvkjørende buss i fast rute – gratis for alle.

Refleksjon
En kunstner ser et hav av idéer, mens en ingeniør ser 
fremgangsmåten. Sammen blir man gode, sies det. Hvilke positive 
retninger for samfunnet kan digitaliseringen ta om den kreative 
og den matematiske kunnskapen smelter mer naturlig sammen 
fremover?

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Linn Terese Lohne Marken 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: STAVANGER

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Selvkjørende busser 
• Nye lovgivninger 
• Innovasjon 
• Brukerinvolvering

Anbefalt lesing: 

• https://www.forusprt.com/
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 Etter Nederland og 
Singapore er Norge det 

landet i verden som er best 
tilrettelagt for selvkjørende 

biler. Det betyr at vi 
faktisk slår land som USA, 

Japan og Tyskland.
- Linn Terese Lohne 

Marken
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i tech?  
Jeg er en kreativ og teknisk 
person som er drevet av 
utvikling. Jeg oppdaget 
digital fabrikkeringsverdenen da 
jeg tok min master 
i interaksjonsdesign i Sveits 
i 2014/2015. Endelig hadde vi 
designere et verktøy til å realisere 
designprosjekter utover trykk og 
skjerm.   

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
Gir opplæring i teknologiforståelse 
og praktisk bruk av teknologier til 
bruk i digital fabrikkering.   

Hva fokuserer du på innen 
3D-printing?  
Vi fokuserer på å utvikle en 
delingsplattform for digital 
fabrikkering / utvikling / 
prototyping. Hvor utdanning 
og industri har en felles fysisk 
møteplass, og bruker det 
samme fagspråket og de samme 
teknologiene.  

Hvorfor er det så spennende?  
Fordi vår modell ikke eksisterer 
noen andre steder i Norge (globalt 
vet jeg ikke), og fordi vi ser at det 
virker, vi får den responsen vi har 
planlagt, og det blir mer og mer 
etterspurt.   

Hva synes du er de mest 
interessante kontroversene?  
FabLab i seg selv har vært 
kontroversielt å introdusere – 
spesielt som en kvinne i midten av 
30-årene, på det som er mennenes 
arena (industri, verktøy, maskiner 
og materialer). Gründerne er redde 
for at ideene deres skal bli stjålet, 
skolene ser / har sett på oss som 
en konkurrent og industrien har 
enten vært skeptiske til at vi kan 
levere til industristandard eller sett 
på oss som konkurrent innenfor 
deres domene. Men FabLab er et 
bindeledd, en kunnskapsbank, en 
inspirasjon og et komplimenterende 
tilbud til alle disse gruppene.    

Dine egne prosjekter siste året?  
Vårt felles prosjekt med 
Østfold fylkeskommune: 
etablering av FabLab Nettverk 
i vgs. Delingsøkonomi for 
vgs. (flere skoler bruker 
samme FabLab istedenfor å 
investere i egne), kursing av lærere 
i teknologiforståelse / digital 

fabrikkering, prototypingkurs for 
Ungt entreprenørskap og FabLab-
konferanse.  

Har du andre gode eksempler 
på 3D-print internasjonalt og 
nasjonalt?  
Jeg ser veldig mot Italia og 
deres FabLab-kultur, hvor de tenker 
helhetlig og har like mye fokus 
på design som teknologiene i seg 
selv. FabLab-nettverket kan fort bli 
veldig ingeniørrettet, hvor man er 
mer opptatt av å bygge maskiner 
enn hva de skal bruke dem til.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Å vite hvordan man finner frem til 
informasjonen man trenger.    

Er det noe vi gjør her i Norge som er 
unikt? 
Jeg vil gi honnør til Østfold 
fylkeskommune som har vært 
overraskende positive og åpne for 
fremoverlente forslag.

Et favorittsitat om fremtiden?  
«It's really hard to design products 
by focus groups. A lot of times, 
people don't know what they want 
until you show it to them.» – Steve  
Jobs.  

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Verket FabLab er en katalysator, 
fysisk verktøy og møteplass for 
teknologiutvikling og undervisning.  

LØRNSOC med Linn Terese Lohne Marken, Forus PRT
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Hva var den største utfordringen i 
oppstarten av arbeidet med autonome 
busser?
a) Lovverket
b) Myndighetenes skeptiske holdning
c) Finansieringen

Lovverket Det er et behov på om lag 2000 nye 
bussjåfører i Norge i dag. Autonome 
busser vil omdefinere sjåførenes 
yrkesbeskrivelse, og bussjåfører og 
autonome busser kan sammen fylle 
behovet for økt kollektivtransport

Utviklerne – de har den tekniske 
kompetansen vedrørende hva som er 
mulig og ikke mulig

Hva vil være rollen til bussjåfører i møtet 
med autonome busser?
a) Ved å erstatte vanlige busser med
autonome busser er det ikke noe
umiddelbart behov for å utdanne flere
bussjåfører i Norge
b) Det er et behov på om lag 2000 nye
bussjåfører i Norge i dag. Autonome
busser vil omdefinere sjåførenes
yrkesbeskrivelse, og bussjåfører og
autonome busser kan sammen fylle
behovet for økt kollektivtransport
c) Autonome busser vil aldri kunne
erstatte den enorme etterspørselen
etter kollektivtransport uansett, så
representerer ingen utfordringer for
bussjåførene

Hvilken gruppe mennesker er det viktigst 
å involvere i utviklingen av nye løsninger 
for kollektivtransport?
a) Bussjåførene – de har praktisk erfaring
fra veiene
b) Forbrukerne – de har behov og
bekymringer som det er viktig å møte og
ta hensyn til
c) Utviklerne – de har den tekniske
kompetansen vedrørende hva som er
mulig og ikke mulig

LØRNSOC med Linn Terese Lohne Marken, Forus PRT

Scann og besøk bedriften
https://www.forusprt.com/
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Tema Perspektiv

Samhandling for 
omstilling og bærekraftig 
energi
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prosjektleder 
energiklyngen Norwegian Energy Solutions (NES), Jorunn J. 
Sætre. I NES jobber Jorunn for å skape en arena for samhandling 
mellom ulike aktører, med mål om å både redusere CO2 avtrykk 
fra eksisterende energiløsninger og utvikling av nye fornybare 
energiløsninger. I episoden forteller Jorunn om hvordan de jobber 
for skape verdi ut av en jungel av virkemidler og hvordan de 
skaper samhandling på tvers av ulike sektorer. Hun forteller også 
om Norges muligheter når det gjelder eksport av teknologi. 

Om bedriften
Norwegian Energy Solutions er en energiklynge med 
det overordnede formålet å lede overgangen til 
lavutslippsenergiløsninger. Medlemmene i klyngen omfatter 
et bredt spekter av selskaper, operatører, leverandører, 
nyetableringer, investorer, akademia og myndigheter. Det brede 
spekteret av medlemmer dekker hele verdikjeden for olje og gass 
og plasserer klyngen i en unik posisjon. Norwegian Energy Solution 
var blant 10 næringsklynger som blir tatt opp i Siva, Norges 
Forskningsråd og Innovasjon Norge sitt klyngeprogram, Norwegian 
Innovation Clusters.

Refleksjon
Petroleumsnæringen sliter med sitt renommé i enkelte miljøer, 
spesielt blant unge. Til tross for dette er det er en næring som har 
betydd kolossalt mye for Norge, og vil fortsatt bety mye. Hvordan 
kan petroleumsnæringen jobbe for å øke sitt renommé blant 
grupper de sliter?

Tema:  ENERGYTECH 

Gjest:    Jorunn J. Sætre 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: STAVANGER

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Samhandling 
• Transformasjon 
• Lavutslipp 
• Energi 
• CCS

Anbefalt lesing: 

• https://www.regjeringen.no/no/tema/
energi/olje-og-gass/id1003/

• https://www.npd.no/ 
• https://www.norwegianenergysolutions.no/
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 Vi som klynge har 
fokus både på å forbedre 
dagens energiløsninger og 
på å bidra til at fornybare 

energiløsninger blir 
utviklet.

- Jorunn J. Sætre
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Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
Vi er en arena for samhandling, 
hvor medlemmer kan knytte 
nye og kanskje utradisjonelle 
kontakter og igangsette industrielle 
prosjekter med to hovedmål: 
bidra til lavere CO2-avtrykk fra 
eksisterende energiløsninger fra 
petroleumsutvinning, og utvikle 
fornybare energiløsninger. Vi vil i 
denne sammenheng være en arena 
for transformasjonsprosessen 
mot et lavutslippssamfunn, bistå 
med søknader om finansiering 
fra virkemiddelapparatet og EU-
systemet, arrangere workshops 
og andre arrangementer med 
aktuelle tema for medlemmene og 
opprettholde kommunikasjon med 
medlemmene våre.

Hva er du mest opptatt av innen 
teknologi og innovasjon?  
Teknologi knyttet til energi 
– omstilling, digitalisering, 
utslippsreduksjon, nye 
energiløsninger, økt utvinning, 
karbonfangst og lagring (CCUS). 
Først og fremst er vi veldig åpne for 
alle gode idéer, som kan komme 
fra gründere, teknologibedrifter og 
andre medlemmer. Vi har en teknisk 

komité hvor idéer til industrielle 
prosjekter blir kanalisert.

Hvorfor er det så spennende?   
Klyngen bidrar til bedre og mer 
bærekraftige energiløsninger som er 
med på å skape arbeidsplasser.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroversene?  
Finansieringen er krevende for 
mange gründerselskaper. Det kan 
også være utfordrende å navigere i 
jungelen av virkemidler. I tillegg er 
det en motstand mot landvind.  

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? Tre eksempler: Agri-e, 
fra biogass til hydrogen, CO2, varme 
og elektrisitet. Flexifloat, flytende 
vind. Og Crust Harvest, geotermisk 
varme.

Samhandlinger med internasjonale 
miljøer innen klyngens 
interessefelt? NES har etablert 
flere internasjonale forbindelser 
til klynger i andre deler av verden, 
blant annet i Canada, Australia, 
Aberdeen og Vaasa. Det å bidra til 
at medlemmene våre kan knytte 
internasjonale forbindelser kan 
føre til felles globale prosjekter og 
eksport av teknologi.   

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?   
Kunnskap som går på hvordan man 
kan sørge for kostnadseffektiv/
konkurransedyktig havvind 
og et redusert utslipp fra 
petroleumsindustrien.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?   
I Norge har vi en bevisst satsing 
på CO2-håndtering og ulike 
støtteordninger for forskning og 
teknologi.  

Har du et favoritt-fremtidssitat?
«You’ll conquer the present 
suspiciously fast if you smell of the 
future – and stink of the past.» – 
Piet Hein.

Viktigste poeng fra samtalen vår? 
For å ta det i stikkordsform: 
samhandling, omstilling, 
transformasjon, energi, lavutslipp 
og fornybare løsninger.    

ENERGYTECH med Jorunn J. Sætre, Energiklyngen Norwegian Energy Solutions (NES)

Podkast  #0544



KURS SPØRSMÅL

RIKTIG SVAR

39

Hva er utfordringen med hensyn til 
finansiering av innovasjonsprosjekter i 
energisektoren?
a) Det finnes ingen penger til å drive med
dette.
b) Det er tilgang på finansiering
og støtteordninger, men det er et
utfordrende landskap å navigere i.
c) De som investerer pengene,
setter for tydelige begrensninger på
handlingsrommet til utviklerne.

Det er tilgang på finansiering og 
støtteordninger, men det er et 
utfordrende landskap å navigere i.

Ja, det presser Norge til å satse mer på 
havvind som en global løsning som er for 
lite utforsket og utviklet frem til nå.

Studenter og unge profesjonelle.

Finnes det noe positivt med motstanden 
mot vindmøller på land?
a) Nei, motstanden hindrer et grønt
skifte i norsk energisektor.
b) Ja, det gir mer demokratiske
beslutningsprosesser for videre utvikling
innenfor energisektoren.
c) Ja, det presser Norge til å satse mer
på havvind som en global løsning som er
for lite utforsket og utviklet frem til nå.

Hvilke grupper i samfunnet er det viktig 
å få med i den grønne transformasjonen i 
energisektoren?
a) Miljøbevegelsen og aktivister.
b) Forbrukerne.
c) Studenter og unge profesjonelle.

ENERGYTECH med Jorunn J. Sætre, Energiklyngen Norwegian 
Energy Solutions (NES)

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

ENERGYTECH
JORUNN J. SÆTRE
PROSJEKTLEDER
ENERGIKLYNGEN 
NORWEGIAN ENERGY 
SOLUTIONS (NES)
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Tema Perspektiv

Teknologi og det 
menneskelige potensiale
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med 1 av 3 av 
Co-foundere i Norway in a Box og datterselskapet NiBchain, 
Espen Strand Henriksen. Norway in a Box selger norske produkter 
til utlandet. I episoden forteller Espen hvordan de bruker 
blockchain-teknologi for å utfordre det etablerte og gjøre ting på 
nye måter. Espen forteller også hvordan blockchain-teknologi øker 
tilliten til kundene ved å garantere for norske produkter i utlandet.

Om bedriften
Norway in a Box ble etabler i 2014 og startet som en liten 
familiebedrift. Norway in a Box har nå gått sammen med andre 
nordmenn som har erfaring fra å drive blant annet gamle 
historiske hoteller, skandinaviske tech-start-ups og vellykkede 
matselskaper. Konseptet til Norway in a Box er å ha fokus på ting 
som passer på eller rundt et bord. I tillegg har selskapet utviklet 
sin egen programvare kalt NiBchain, ved bruk av blockchain-
teknologi, for å underbygge visjonen og selve kjernen i konseptet; 
tillit gjennom åpenhet.

Refleksjon
Bedrifter må ta eierskap til hele verdikjeden sin og bruke teknologi 
for å understøtte og bevise for kunden at det bedriften sier er 
det den faktisk gjør. Blockchain er et godt verktøy for å skape 
tillit og garanti for norske produkter i utlandet.  Hvordan kan vi 
spre vårt eget fokus på vinning av deling og åpenhet for å skape 
bærekraftige verdikjeder også på globale produkter, for å påvirke 
initiativ til å bruke Blockchain? 

Tema:  BLOCKCHAIN 

Gjest:    Espen Strand Henriksen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: STARTUP

Innspilt: STAVANGER

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Tillit 
• QR 
• Anvendelse av blockchain 
• Norsk merkevarebygging

Anbefalt lesing: 

• Youtube og Google
 

BLOCKCHAIN med Espen Strand Henriksen, Norway in a Box 

BLOCKCHAIN
ESPEN STRAND 
HENRIKSEN
CO-FOUNDER
NORWAY IN A BOX

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

Podkast  #0545



41

Podkast  #0545

BLOCKCHAIN med Espen Strand Henriksen, Norway in a Box

 Det å kunne 
utnytte det fantastiske 
utgangspunktet vi har, 
med de produktene vi 

har og med den tilliten 
vi har til hverandre her i 

landet, det er noe vi burde 
kapitalisere i større grad.
- Espen Strand Henriksen
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi/innovasjon?  
Er 1 av 3 co-foundere av Norway in 
a Box og datterselskapet  NiBchain. 
I hverdagen jobber jeg med nye 
mobilitetskonsepter i  Kolumbus. 
Var med å etablere  HjemJobbHjem, 
og nå jobber jeg/vi med Bysykler, 
bil som tjeneste og andre 
konsepter.  Har etter hvert blitt 
mer og mer interessert i å utfordre 
det etablerte, det å forandre for å 
forbedre.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Overordnet: Vi er et selskap som 
øker tilliten til garanterte norske 
produkter i utlandet. Konkret: Det 
handler om å utvikle softwaren 
(NiBchain) videre, samt forsterke 
vårt nettverk i Kina, og ikke minst; 
være tro mot konseptet slik at vi 
fortsatt klarer å skape tillit.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi og innovasjon? 
Vi prøver å løse oppgavene på 
en annen måte enn de etablerte 
aktørene, og vi prøver å anvende 
teknologi for å underbygge og 
forsterke konseptet vårt;  øke  
tilliten  til garanterte norske 

produkter i utlandet, og dermed 
verdien på produktene.

Hvorfor er det spennende? 
Det utfordrer det etablerte og at vi 
representerer noe nytt.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Utfordring med å forklare 
behov og mulighetene (f.eks  til  
investorer), og det å møte et 
virkemiddelapparat som kanskje 
ikke helt har virkemidler som 
matcher det å gjøre ting på en ny 
måte  

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Jobber mest med 
virkemiddelapparatet, investorer og 
lignende.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Det er lett å peke på «harde» 
faktorer, som programmering 
og  "ingeniør-kunst".  Men jeg tror 
en evig kompetanse vil være ting 
som kreativitet og forståelse av 
mennesker og kulturer.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? I utgangspunktet har vi 
jo et samfunn bygget på tillit til 
hverandre - og i det ligger det jo 
en form for åpenhet og empati 
som kan bidra til å forstå, men 
det kan jo gjennom media virke 
som om dette er truet. Så kanskje 
vi må legge mer  til rette  for det 
gjennom forskning, utdannelse, 
på arbeidsplasser og ellers i 
samfunnet. Det å være nysgjerrig, 
åpen og inkluderende.

Et favoritt fremtidssitat? 
"Trust is the only thing worth 
measuring» - Seth Godin.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Det er utrolig hvor mye som fortsatt 
kan gjøres på en annen (og bedre) 
måte.

BLOCKCHAIN med Espen Strand Henriksen, Norway in a Box
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Hva er en sentral norsk ressurs som 
norske bedrifter kan kapitalisere på i det 
internasjonale markedet?
a) Norges internasjonale omdømme og
tillitsbaserte samfunn
b) Fiskerinæringen og teknologien fra
denne
c) Gode økonomiske fordeler

Norges internasjonale omdømme og 
tillitsbaserte samfunn

Vi må lære å jobbe mer kreativt, og 
forstå mennesker og kulturer

Sikre at varene man kjøper er ekte

Hva er det viktig å forstå mer av i en 
verden som stadig undergår teknologiske 
omstillinger?
a) Praktiske og samfunnsnyttige
løsninger
b) Gode strukturer for finansiering av
innovasjon
c) Vi må lære å jobbe mer kreativt, og
forstå mennesker og kulturer

Hva er fordelen med å bruke Blockchain i 
markedsføring av produkter?
a) Sikre sikker betaling
b) Sikre at varene man kjøper er ekte
c) Opprettholde kontakt mellom
forbruker og leverandør

BLOCKCHAIN med Espen Strand Henriksen, Norway in a Box

Scann og besøk bedriften
https://norway-in-a-box.no/

BLOCKCHAIN
ESPEN STRAND 
HENRIKSEN
CO-FOUNDER
NORWAY IN A BOX
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Tema Perspektiv

Digitale markedsplasser 
med mennesker i fokus
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i 
Myhatt AS, Pia Bergum. Myhatt er en markedsplass for alle events 
der leverandører enkelt kan komme i kontakt med hverandre. I 
episoden forteller Pia om hvordan ny teknologi er relevant for en 
tjeneste som har vært der lenge, men som har store muligheter 
for effektivisering. Hun forteller mer om denne nye, spennende 
løsningen de har laget og hvordan de planlegger å revolusjonere 
dagens eventtjenester med automatiserte anbefalinger.

Om bedriften
Myhatt er en markedsplass for events der arrangører av alle type 
events, og leverandører av alle type eventtjenester enkelt kan 
komme i kontakt med hverandre. Selskapet ble etablert i 2017.

Refleksjon
Forskere lider under GDPR fordi de ikke lenger har tilgang på 
nødvendige data. Er et strengere personvern nødvendig eller har 
det blitt en hindring for forskning og innovasjon? Er det andre 
ulemper ved et strengere personvern?

Tema:  RETAIL 

Gjest:    Pia Bergum 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: STARTUP

Innspilt: STAVANGER

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Eventtjenester 
• Plattform 
• Viktigheten av fysiske møteplasser
• Den totale brukeropplevelsen
• Teknologi som et  verktøy

Anbefalt lesing: 

• «Trailblazer» av Marc Benioff  
• «Tell to Win» av Peter Gruber 
• «Black mirror»  på Netflix 
• «The Great Hack» på Netflix 
• Inzpire me
 

RETAIL med Pia Bergum, Myhatt 

RETAIL
PIA BERGUM
DAGLIG LEDER
MYHATT
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RETAIL med Pia Bergum, Myhatt

 Teknologi skal være 
til hjelp og glede, ikke 

frustrasjon og irritasjon.
- Pia Bergum
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?
Jeg heter Pia, er 45 år, og er født i 
Seoul i Sør-Korea. Jeg er adoptert 
og oppvokst i Stavanger, men 
har også bodd 15 år i Oslo. Jeg er 
gift og har to barn (11 og snart 18 
år). Jeg har vel egentlig alltid vært 
interessert i teknologi, og jeg har 
blant annet jobbet i NetCom (nå 
Telia) i mange år.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?
Å snakke med kundene våre for 
å finne ut hva de trenger, for så å 
finne ut hvordan vi kan lage en best 
mulig løsning for dem. I tillegg til 
programvareutviklingen og samtaler 
med potensielle investorer.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi?
Den totale brukeropplevelsen. 
Teknologien er bare et verktøy for 
å skape en tjeneste som dekker 
behovet til brukerne på en enkel 
og god måte, slik at de skal bli 
begeistret og ha lyst til å bruke 
tjenesten vi holder på å utvikle.

Hvorfor er det så spennende?
For det første finnes det allerede 
så uendelig mange unyttige og 
ubrukelige digitale tjenester. 
For det andre så vil vårt produkt 
omfatte mange forskjellige digitale 
tjenester for mange forskjellige 
brukere. På den måten lærer vi 
masse om mange temaer.

Hva synes du er de mest 
interessante motsetningene?
At noe som kan være veldig bra 
også kan være brukt på feil måte / 
i feil hender. Hvor går grensen for 
hva som er greit?
Dine egne relevante prosjekter 
siste året?
Jobben med den 
digitale markedsplassen 
for eventtjenester som vi skal 
lansere i 2020.

Har du andre gode eksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt?
Plattformer som kobler tilbydere 
av en tjeneste med brukere. I 
Norge, f.eks.: Graphiq, Time to 
Riot, og Inzpire me.  Internasjonalt, 
f.eks.: Airbnb.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Å forstå menneskers behov og 
handlingsmønster, samt hvordan 
dele og benytte de tilgjengelige 
ressursene vi har og skape nye 
på en mest mulig effektiv og 
bærekraftig måte.

Er det noe vi gjør her i Norge som er 
unikt?
Jeg vet ikke om det er unikt, 
for det gjøres jo andre steder 
også, men det er fokus på: 
bærekraft, helsetech, benytte 
havet (Blue lice, Fishency og 
Akvatotal), alternative kilder til 
energi, og bekjemping av ensomhet 
(No Isolation). Det er også kult 
at vi ikke lar oss begrense av 
omgivelsene.

Et favorittsitat om fremtiden?
Vi burde alle være opptatte av 
fremtiden, for det er der vi skal 
tilbringe resten av vårt liv – Mark 
Twain.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Teknologi skal være til hjelp 
og glede – ikke frustrasjon og 
irritasjon.

RETAIL med Pia Bergum, Myhatt
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På hvilken måte planlegger Myhatt å 
utnytte AI i sin digitale eventtjeneste?
a) Ved å skreddersy løsninger til hver
enkel kunde
b) Ved å utvikle en chatbot som tar seg
av kundehenvendelser
c) Ved å automatisere
saksbehandlingssystemet

Ved å skreddersy løsninger til hver enkel 
kunde

En digital plattform som kobler 
sammen folk fra TV-, film- og 
underholdningsbransjen med relevante 
oppdrag

En digital markedsplass der annonsører 
kan kjøpe seg annonsering hos 
«influencers»

Hva er timetoRIOT?
a) En digital plattform som kobler
sammen håndverkere med relevante
oppdrag
b) En digital plattform som kobler
sammen folk fra TV-, film- og
underholdningsbransjen med relevante
oppdrag
c) En digital event-tjeneste rettet mot
underholdningsbransjen

Hva er inzpire.me?
a) En digital markedsplass for
modellbransjen
b) Et digitalt kjøpesenter
c) Et digitalt kjøpesenter

RETAIL med Pia Bergum, Myhatt

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

RETAIL
PIA BERGUM
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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: 

• 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 
 
 
 

LØRNSOC med Dag Arthur Aasbø Podkast # 0512

lorn.tech
lorn.unversity


