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Tema Perspektiv

Teknologi på flukt
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Spesialrådgiver 
for IT og drift i Flykninghjelpen, Mads Grandt, om hvordan 
Flyktninghjelpen beskytter rettighetene til fordrevne og sårbare 
mennesker i krisesituasjoner. I podcasten forteller Mads 
mer om hvilken rolle teknologien har i arbeidet for å hjelpe 
mennesker i nød. Silvija og Mads diskuterer også hvordan 
informasjonsinnhenting og -distribusjon kan gi nye grensesnitt 
mellom oss og menneskene vi hjelper. 

Om bedriften
Stiftelsen Flyktninghjelpen er Norges største humanitære 
organisasjon. Majoriteten av de om lag 5000 medarbeiderne er 
lokalt ansatte i Flyktninghjelpens programmer i om lag 25 land 
i Afrika, Asia og Sør-Amerika. Hovedkontoret er lokalisert i Oslo 
med rundt 200 ansatte. I tillegg er organisasjonen representert 
i Brussel, Genève, Addis Abeba og Dubai. Flyktninghjelpen er 
religiøst og partipolitisk uavhengig og tilbyr hjelp, beskyttelse 
og varige løsninger til mennesker drevet på flukt: flyktninger 
og internt fordrevne, i tillegg til bistand til vertssamfunn 
som tar i mot mennesker i disse gruppene. Flyktninghjelpen 
hjelper mennesker som flykter grunnet konflikt, brudd på 
menneskerettigheter, klimaendringer og naturkatastrofer.

Refleksjon
Det er flere mennesker på flukt i dag enn under 2. verdenskrig, og 
en god del har ikke identifikasjon. Sporing av disse personene på 
flukt som ikke har ID på flukt er et aktuelt tema. Hvilke fordeler 
oppstår for noen på flukt om de kan spores?

Tema:  TECH4GOOD 

Gjest:    Mads Grandt 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Norwegian Refugee Council (NRC)
• Humanitærtarbeid 
• Identitet 
• Data protection 
• Infrastruktur

Anbefalt lesing: 

• Nethope.org ID2020
 

TECH4GOOD med Mads Grandt, Flykninghjelpen 

TECH4GOOD
MADS GRANDT
SPESIALRÅDGIVER FOR IT 
OG DRIFT
FLYKNINGHJELPEN

PODKAST #325 TEKNOLOGI PÅ FLUKT. MADS GRANDT, FLYKNINGHJELPEN
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TECH4GOOD med Mads Grandt, Flykninghjelpen

 Teknologi hjelper 
oss til å hjelpe folk å få det 
bedre i verden. I fjor bisto 

14 000 hjelpearbeidere 
nær 9 millioner mennesker 

i 32 land.
- Mads Grandt



Intervju
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Hvem er du og hva er din rolle i 
Flyktninghjelpen? 
Generalist, kan litt om mye 
forskjellig, men ikke så mye om 
noe. Liker å hjelpe folk med 
å lykkes med det de er best 
på. Rollen min er hovedsakelig 
knyttet til infrastruktur og 
drift. Er involvert i IT-strategi, 
økonomi, teknologivalg, 
noe virksomhetsarkitektur, 
tilgangsstyring og sikkerhet.

Fortell litt om Flyktninghjelpen og 
hva som er viktig for dere? 
Flyktninghjelpen er en over 70 
år gammel organisasjon, stiftet 
i 1946. Flyktninghjelpen er en 
norsk organisasjon som arbeider 
for å beskytte rettighetene til 
fordrevne og sårbare mennesker i 
krisesituasjoner. Vi er raskt på plass 
der mennesker på flukt trenger oss 
mest.

Hvilken rolle tror du/NRC at 
teknologi kan ha i deres arbeid for 
å hjelpe mennesker i nød? 
Effektivitet (prosesstøtte), 
innsikt (data), samarbeid (sosial/
team plattform), integritet, nye 
bistandsmetoder (cash & voucher), 
samt nye grensesnitt mellom 
oss og menneskene vi hjelper 
– informasjonsinnhenting og 
distribusjon.

Hvorfor er mobilitet viktig for dere? 
Det viktigste vi gjør skjer utenfor 
kontorene – støttesystemene bør 
være så høvelige som mulig.

Hva var viktigst da dere skulle 
velge mobilitetsløsning? 
At det passer godt inn med 
det teknologiske landskapet 
vi er i, samt at vi kan spille på 
eksisterende partnerskap.

Brukervennlighet står høyt på 
prioritetslisten for de fleste, 
hvordan ser dere på det? 
Facebook er målestokken. 
Milliarder av brukere – null support.

Hvordan har dere vurdert IT 
sikkerhet i mobilitetsstrategien? 
Har mange, klare sikkerhetskrav. 
Denne løsningen er i seg selv et 
middel for å oppnå et annet mål; 
data protection.

Spiller det noen rolle hvor 
tjenesten drives; i skyen eller på 
datarommet? Absolutt. Vi har hatt 
en «Cloud First» strategi siden 2015 
og gikk «live» med transisjonsfasen 
i juni 2016.

Hva var det viktigste dere så av 
verdier av denne strategien? Har 
dere fått ut det dere ønsket? 
Bedre tjenester, tilgjengelig 
for flere, for lavere kostnader 
– med høyere sikkerhet enn 
hva vi vil kunne få til selv. Vår 
applikasjonsportefølje er langt 

større nå enn i 2016 – og vi kan 
rulle ut nye applikasjoner «over 
natten».

Har du noen råd du ønsker dele til 
de i salen som er på en lignende 
reise? Ting tar tid. Men ser du 
på oss den gang i 2016 og hvor vi 
er nå i 2019, har vi fått til store 
endringer. Å sikre identiteten er 
kritisk, samt forstå hvor replika av 
virksomhetens informasjon finnes. 
UEM-løsninger som Workspace ONE 
vil hjelpe med å sikre synkronisert 
data.

TECH4GOOD med Mads Grandt, Flykninghjelpen

Podkast  #0325
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Hva gjør den norske stiftelsen 
Flyktninghjelpen?
a) Utstasjonert i 30 land hjelper
stiftelsen mennesker tvunget på flukt fra
krig eller konflikt
b) Stiftelsen fungerer som et
støtteapparat for flyktninger som har
ankommet Norge
c) Flyktninghjelpen er en veldedig
organisasjon som arbeider for å samle
inn penger som skal utsendes til
overfylte flyktningeleirer rundt om i
verde

Utstasjonert i 30 land hjelper stiftelsen 
mennesker tvunget på flukt fra krig eller 
konflikt

Høy brukervennlighet ved å være intuitivt 
og at det skal fungere hver eneste gang

I første omgang mobile verktøy som 
tablets som hjelpemiddel for de 
utstasjonerte

Hvilket hensyn er prekært når 
Flyktninghjelpen skal ta i bruk 
teknologisk verktøy ute i felt?
a) Høy effektivitet; verktøyene må ikke
være avhengige av strøm og internett for
å fungere
b) At verktøyene må være nøytralt
programmert da det skal brukes av
mennesker på flukt med ulike språk
c) Høy brukervennlighet ved å være
intuitivt og at det skal fungere hver
eneste gang

Hvilke teknologiske verktøy er gjeldende 
i Flyktningshjelpens arbeid i dag?
a) Tablets med ulike dokumenter for
å samle nødvendig informasjon i et
elektronisk arkiv
b) I første omgang mobile verktøy
som tablets som hjelpemiddel for de
utstasjonerte
c) Enkle mobiltelefoner med sim-kort
som deles ut til dem på flukt

TECH4GOOD med Mads Grandt, Flykninghjelpen

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

TECH4GOOD
MADS GRANDT
SPESIALRÅDGIVER FOR 
IT  OG DRIFT
FLYKNINGHJELPEN

Podkast  #0325
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Tema Perspektiv

Selvkjørende datasentre
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Country Manager 
i VMware, Angeliqua Ramming-Gaden, om hvordan de hjelper 
organisasjoner med å bli digitale bedrifter som leverer bedre 
opplevelser til kundene sine. VMwares portefølje omfatter 
programvare og tjenester for blant annet programvare-definert 
datasenter, skybaserte applikasjoner, digital arbeidsflate og 
datasikkerhet. I podcasten forklarer Angeliqua blant annet 
hvordan "skyen" fungerer, og forteller oss også om hva et 
selvkjørende datasenter her.

Om bedriften
VMware, Inc. er et børsnotert programvareselskap som er notert 
på NYSE under aksjetickeren VMW, med Dell Technologies 
er majoritetsaksjonær. VMware effektiviserer prosessen for 
organisasjoner for å hjelpe dem med å bli digitale bedrifter som 
leverer bedre opplevelser til kundene sine og utstyrer de ansatte 
med det de trenger for å gjøre sitt beste arbeid. Programvaren 
deres dekker beregninger, nettsky, nettverk og sikkerhet samt 
digitalt arbeidsområde.

Refleksjon
Offentlig sektor er svært fremoverlent når det gjelder ny teknologi, 
og har sterk tro på at digitalisering vil ha en stor gevinst. Samtidig 
er det skepsis i befolkningen. Hva kan vi gjøre for å fjerne 
skepsisen og heller samle folk og gjøre dem nysgjerrige på å lære 
mer om ny teknologi og digitalisering?

Tema:  TECH4GOOD 

Gjest:    Angeliqua Ramming-Gaden 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Sky Nettverk 
• Selvkjørende datasentre
• Mobilitetsløsning 
• Mercy ships — et flytende sykehus

Anbefalt lesing: 

• BOK: Life 3.0 av Max Tegmark 
• Ted talk: Max Tegmark
 

TECH4GOOD med Angeliqua Ramming-Gaden, VMware 

TECH4GOOD
ANGELIQUA 
RAMMING-GADEN
COUNTRY MANAGER
VMWARE

PODKAST #327 SELVKJØRENDE DATASENTRE. ANGELIQUA RAMMING-GADEN, VMWARE

Podkast  #0327
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TECH4GOOD med Angeliqua Ramming-Gaden, VMware

 Teknologi er 
nøytalt, hverken ond eller 

god. Det er opp til oss, 
som samfunn og brukere, 
å avgjøre hvordan vi skal 
utvikle og håndtere disse 
nye teknologiene i takt 

med at de blir tatt i bruk 
verden over.

- Angeliqua Ramming-
Gaden
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i Hum.Tech? 
Jeg heter Angeliqua R-G, er Country 
Manager for VMware og liker at 
teknologi kan være med på å skape 
en bedre verden for alle.  

Hva gjør dere på jobben? 
Vi jobber med de fleste store 
selskapene i Norge og bidrar med 
både løsninger og kompetanse 
på deres individuelle tech-reise, 
noe som omfatter blant annet 
skyløsninger, digital arbeidsflate, 
sikkerhet og IOT/Edge. 

Hva er de viktigste konseptene når 
det gjelder Hum.Tech? 
Det skal være lett tilgjengelig for 
alle, på alle typer plattformer, og 
gjøre at vi kan drive smartere og 
grønnere innenfor alle industrier. 

Hvorfor er det så spennende? 
Det er spennende at noe litt 
nerdete som jeg har drevet med i 
over 20 år, kan være med på å bidra 
til et bedre verdenssamfunn og 
forhåpentlig hjelpe de som trenger 
det mest, der de trenger det mest.  

Hva synes du er de mest 
interessante motsetningene? 
At tech og AI kommer til å ta over – 
og roboter mest sannsynlig vil 
erstatte de fleste arbeidsplasser. 
Kommer vi til å kunne kontrollere 
de nye teknologiene? 

Har du andre gode eksempler 
på Hum.Tech, internasjonalt og 
nasjonalt? 
Her kan jeg også nevne Røde 
Kors, Mercy Ships, Helse Nord, 
Helse Midt-Norge og VGR.  

Hvordan pleier du å forklare du.
Tech? 
Vi bruker det unorske begrepet 
«Tech As A Force for Good», som 
handler om hvordan teknologi 
kan og skal brukes for å forandre 
hvordan bedrifter jobber og 
samtidig bidrar til et bedre 
verdenssamfunn.  

Er det noe vi gjør her i Norge 
som er unikt? 
Offentlig sektor har stort fokus på 
hvordan digitalisering kan være 
med på å gi bedre tjenester til oss 
innbyggere – alt fra enkel tilgang på 
persondata, medisinske journaler 
og skattemelding til diagnostisering 
og det å kunne møte leger via nye 
plattformer.  

Et fremtidssitat? 
«The best way to predict 
the future is to create it» av 
Lincoln, eller «Education is 
the passport to the future, for 
tomorrow belongs to those who 
prepare for it today» av Malcolm X.

Hva er det viktigste poenget om 
teknologi fra samtalen vår? 
Teknologi er verken ond eller god, 
den er nøytral. Det er opp til oss, 
som samfunn og brukere, å avgjøre 
hvordan vi skal utvikle og håndtere 
nye teknologier i takt med at de blir 
tatt i bruk verden over.    

TECH4GOOD med Angeliqua Ramming-Gaden, VMware

Podkast  #0327
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Hva bidrar selvkjøring av datasentre til?
a) Det er effektivt for virksomheter og
høyst brukervennlig for individene innad i
virksomheten
b) Det er enkelt, billig, effektivt og
skalerbart
c) Det er enkelt, billig, effektivt og høyst
brukervennlig

Det er enkelt, billig, effektivt og 
skalerbart

Selvkjørende datasentre, skytjenester og 
automasjon

Som en metafor på et virtuelt speilbilde 
av det å kjøre rett fram på en motorvei, 
med en selvkjørende bil som bremser 
og kjører selv ved kø, kan selvkjørende 
datasentre være i stand til å fikse seg 
selv

I hvilken teknologisk retning mener man 
at vi må gå i?
a) Kunstig intelligente løsninger,
skytjenester og selvkjørende datasentre
b) Selvkjørende datasentre, skytjenester
og automasjon
c) Selvkjørende datasentre og kunstig
intelligente løsninger med underliggende
fokus på innsamling av nok data

Hvorfor er virtuelle selvkjørende 
datasentre med på redde sikkerhetshull i 
dataprogrammer?
a) Det vil alltid forekomme feil. Derfor
er datasentrene innstilt med en naturlig
holdning når det gjelder feil, og kan
med det registrere feilen og signaliserer
behovet for manuell reparasjon
b) Selvkjørende datasentre er
programmert til å speile alle mulige
vendinger, og kan dermed registrere hull
allerede under oppsettet før datasentret
til programvaren settes i live
c) Som en metafor på et virtuelt
speilbilde av det å kjøre rett fram på 
en motorvei, med en selvkjørende bil 
som bremser og kjører selv ved kø, kan 
selvkjørende datasentre være i stand til å 
fikse seg selv

TECH4GOOD med Angeliqua Ramming-Gaden, VMware

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

TECH4GOOD
ANGELIQUA 
RAMMING-GADEN
COUNTRY MANAGER
VMWARE

Podkast  #0327
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Tema Perspektiv

Virtualisering
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Senior Strategic 
Partner Advisor Nordics & Baltics i VMware, Roger Samdal, om 
hvorfor virtualisering er en grunnleggende driver for sky og 
digitalisering. VMware mener at programvare er nøkkelen til å 
låse opp nye muligheter for både mennesker og planeten vår, og 
med programvaren de produserer, ønsker de skape et effektivt 
digitalt grunnlag som kan drive frem banebrytende apper, 
tjenester og opplevelser. Samtalen mellom Silvija og Roger går inn 
på temaer som virtualisert infrastruktur drevet av programvare, 
kommunikasjon mellom applikasjoner, AI og grenseløs IT.

Om bedriften
VMware, Inc. er et børsnotert programvareselskap som er notert 
på NYSE under aksjetickeren VMW, med Dell Technologies 
er majoritetsaksjonær. VMware effektiviserer prosessen for 
organisasjoner for å hjelpe dem med å bli digitale bedrifter som 
leverer bedre opplevelser til kundene sine og utstyrer de ansatte 
med det de trenger for å gjøre sitt beste arbeid. Programvaren 
deres dekker beregninger, nettsky, nettverk og sikkerhet samt 
digitalt arbeidsområde.

Refleksjon
Applikasjoner fra ulike selskaper kan ha vanskeligheter med å 
kommunisere seg imellom. Hvilken nytteverdi har et felles språk 
mellom applikasjoner?  

Tema:  BIGDATA 

Gjest:    Roger Samdal 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Software 
• Infrastruktur 
• Skytjenester 
• Viritualiseringsteknologi

Anbefalt lesing: 

• Phoenix Project av Gene Kim, Kevin Behr 
og George Spafford

 

BIGDATA med Roger Samdal, VMware 

BIGDATA
ROGER SAMDAL
SENIOR STRATEGIC 
PARTNER ADVISOR 
NORDICS & BALTICS
VMWARE

PODKAST #374 VIRTUALISERING. ROGER SAMDAL, VMWARE

Podkast  #0374
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BIGDATA med Roger Samdal, VMware

 Det handler om 
å lage en perfekt verden 
for applikasjoner, slik 
at applikasjonene kan 

kjøre på best mulig måte 
og på de undersystemene 

de trenger. Enten om 
det er på kundens eget 
datasenter eller ute i 

skyen.
- Roger Samdal
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Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Vi hjelper kunder med å nå deres 
mål. Vi river ned teknologisiloer 
som åpner for nye muligheter slik 
at kundene kommer raskere i mål 
med sine prosjekter.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi? 
Vi fokuserer på virtualisert 
infrastruktur drevet av 
programvare.

Hvorfor er det spennende? 
Vi skaper et virtualisert miljø, den 
perfekte verden som gir optimale 
forhold for applikasjoner og 
tjenester. På tvers av datarom, 
sky og helt ut til dingsene vi løper 
rundt med. Jeg pleier å kalle dette 
grenseløs IT.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Teknologien vi representerer 
i VMware utfordrer til stadig 
etablerte sannheter. Bransjen er full 
av siloer som vi river ned.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Det siste året har jeg brukt mye tid 
med Atea, en av våre partnere på 
nordisk nivå. Både for å hjelpe dem 
på reisen videre, men også å åpne 
øynene hos kundene til Atea.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt 
og nasjonalt? 
TV-serien «113» på NRK viser 
apparatet som settes i gang når 
vi blir syke eller utsatt for en 
ulykke. VMware leverer mye av IT-
infrastrukturen som understøtter 
IT-tjenestene og verktøyene som 
helsepersonellet bruker i sitt 
arbeid.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Med maskinlæring og kunstig 
intelligens trenger vi eksperter på 
hvordan menneskesinnet fungerer. 
Her tror jeg fremtidens psykolog 
kan spille en interessant rolle.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Når det kommer til AI er vi helt i 
startgropen og det er langt igjen. 
Forventningsnivået til AI er vi langt 
unna hva teknologien i dag kan 
imøtekomme.

Et favoritt fremtidssitat? 
Fremtiden eksisterer ikke, bortsett 
fra i din egen fantasi.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Vær åpen og tenk nytt, selv om det 
blir vanskeligere og vanskeligere 
med årene.

BIGDATA med Roger Samdal, VMware

Podkast  #0374
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Hva har vært driven til VMware helt 
siden starten?
a) Å skape nye revolusjonerende
systemer innenfor IT-infrastruktur
b) Å få forskjellige systemer til å
samarbeide med hverandre innen
forskjellige IT-infrastrukturer
c) Å øke IT-sikkerheten

Å få forskjellige systemer til å 
samarbeide med hverandre innen 
forskjellige IT-infrastrukturer

Koble gamle systemer opp mot nye 
tjenester

Psykologer

Hva vil VMware gjøre med sin 
visualiseringsteknologi?
a) Koble gamle systemer opp mot nye
tjenester
b) Utvikle for mulighet til å teste sine
applikasjoner i et virtuelt miljø
c) Skape en hybrid serverløsning med
en kombinasjon av fysiske servere og
visualiseringsteknologi

Hvilken yrkesgruppe bør være med på å 
utvikle teknologien ifølge Roger?
a) Filosofer
b) Leger
c) Psykologer

BIGDATA med Roger Samdal, VMware

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

BIGDATA
ROGER SAMDAL
SENIOR STRATEGIC 
PARTNER ADVISOR 
NORDICS & BALTICS
VMWARE

Podkast  #0374
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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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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
 

18 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

18

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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