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Proneo har siden starten i 2007 utviklet seg til å bli et av 
landets største innovasjonsselskap med god forankring i 
næringslivet i regionen. Vår målsetting er gjennom aktiv 
bruk av kompetanse, ressurser og nettverk å bidra til 
økt nyskaping, nye bedriftsetableringer og et innovativt 
og robust næringsliv. Proneo har opparbeidet en solid 
posisjon gjennom sterke partnerskap, gode resultater og 
fornøyde kunder. Siden oppstarten har vi arbeidet med 
over 1000 ulike prosjekter som har bidratt til regional 
innovasjon og næringsutvikling. Selskapet har kontorer i 
Verdal Industripark, Stjørdal, Flatanger og i Trondheim.

Proneo- våre         
suksesshistorier
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Tema Perspektiv

Digital rekonstruksjon av 
kulturturminner
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Direktør i 
Stiftelsen Falstadsenteret, Christian Wee, om hvordan teknologi 
kan brukes til samfunnsnyttige oppdrag, også i en analog 
institusjon som et museum.  Christian gir sine synspunkter på 
hvordan en analog instutisjon kan gjøres bedre stilt digitalt. 
Silvija og Christian diskuterer også hvordan teknologi kan brukes 
i museene på en måte som styrker opplevelsen i besøket ved 
stedet, fremfor å erstatte publikums behov for å foreta fysiske 
besøk. 

Om bedriften
Falstadsenteret og Falstad museum ligger på Ekne i Levanger 
kommune i Nord-Trøndelag og er et minnested og senter for 
menneskerettigheter. Senteret består av Falstad fangeleir og 
Falstadskogen som ligger et steinkast unna og var rettersted 
for okkupasjonsmakten. Skogen er i dag krigsgravplass og 
fredet kulturminne. Falstad Museum ble etablert i forbindelse 
med frigjøringsjubileet i 1995, og er innrettet i kjelleren i det 
som var hovedbygningen for SS-Strafgefangenenlager Falstad. 
Siftelsen Falstadsenteret ble opprettet i 2000 og er et nasjonalt 
opplærings- og dokumentasjonssenter for krigens fangehistorie, 
humanitær folkerett og menneskerettigheter.

Refleksjon
Hvordan vil museer og minnesmerker styrkes ved å bli mer 
digitalisert?

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Christian Wee 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: TRONDHEIM

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Digital kunst 
• Endrings agent 
• Innovasjon 
• Digitale opplevelser 
• Digitalisering 

Anbefalt lesing: 

• Websiden for prosjektet 
• iC-ACCESS 
• Falstads digitale rekonstruksjon på 

Youtube
 

LØRNSOC med Christian Wee, Stiftelsen Falstadsenteret 

LØRNSOC
CHRISTIAN WEE
DIREKTØR
STIFTELSEN 
FALSTADSENTERET

PODKAST #679 DIGITAL REKONSTRUKSJON AV KULTURTURMINNER. CHRISTIAN WEE, STIFTELSEN FALSTADSENTERET

Podkast  #0679
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Podkast  #0679

LØRNSOC med Christian Wee, Stiftelsen Falstadsenteret

 Vi ønsker folk til 
våre sted, og teknologi skal 

styrke besøket på stedet, 
ikke erstatte det. Våg å 
være innovativ og first 

mover, det har i alle fall 
slått veldig positivt ut for 

Falstadsenterets del.
- Christian Wee



Intervju
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Hvem er du, personlig og faglig?  
Leder med bred plattform. 
Utdanningen og det jeg har jobbet 
med er en fullstendig mismatch. 
Jeg jobbet 20 år i privat næringsliv 
før jeg hoppet av og ble leder av 
Falstadsenteret. Er ikke veldig god 
på noen ting, men relativt brukbar 
på masse.

Hvordan beskriver du oppdraget til 
organisasjonen din?  
Gjøre en analog institusjon bedre 
stilt digitalt, både når det gjelder 
interne systemer og i møte med 
kundene (i vårt tilfelle skoleelever, 
museumsbesøkende og kurs/
konferansegjester).

Dine beste tips 
for effektiv innovasjon?  
Forstå mulighetene og grip de. 
Vi ønsker folk til våre steder, og 
teknologi skal styrke besøket – ikke 
erstatte det. Våg å være innovativ 
og en «first mover».

Hvorfor synes DU 
at oppdraget er spennende?  
Vi har fått muligheten til å gå 
fra et relativt ukjent museum 
og minnested fra 2. verdenskrig 
i Norge, til et museum som har 

den mest innovative teknologiske 
løsningen for formidling i hele 
Europa.

Hva synes DU er de mest 
interessante nye dilemmaer? 
Hvordan lykkes med teknologi 
i museum som styrker besøket 
fremfor å erstatte behovet for et 
besøk. 

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Internt: prosjektstyringssystem, 
tidsregistrering og digitale 
lagringssystem. Eksternt: Digital 
rekonstruksjon av Falstad fangeleir, 
forskningsprosjektet MeMin og et 
digitalt fangearkiv. 

Prosjekter som inspirerer deg mest, 
internasjonalt og nasjonalt? 
Nettverksprosjekt hvor felles 
historie fra Holocaust/2.
verdenskrig trekkes sammen på 
tvers av minnesteder. Dette er 
en felles Europeisk historie som 
tradisjonelt fortelles analogt på 
hvert minnested og arkiv, men 
med digitale system kan det 
jobbes bedre innen formidling og 
forskning.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
At teknologi kan være viktig også 
for museum - ikke bare som 
«nice to have» - men som en 
inntektsbringende aktivitet.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Vi har tilgang på penger som lar 
institusjoner som normalt ikke 
forbindes med digital endring få 
mulighet til å være innovative. 
Snakker her om museumsverden.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid19? 
Hvordan få til undervisning til 
skoleelever om Falstads historie 
når elevene ikke kan komme på 
stedet.

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det? 
Åpen og inkluderende. Gir stor 
frihet, men setter store krav 
til deltagelse og engasjement. 
Fungerer stort sett veldig godt i 
Norge, men mindre godt blant en 
del andre kulturer. 

Kan du oppsummere vår samtale 
med 10 ord? 
Bransjer som av natur er analoge 
har mye å hente på digitalisering.

LØRNSOC med Christian Wee, Stiftelsen Falstadsenteret

Podkast #0679
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Hva er Falstadsenteret?
a) Et senter som ligger i tilknytning
til Borrehaugene i Falstad med Nord-
Europas største samling av monumentale
gravhauger fra merovinger- og vikingtiden
b) Et minnested og senter for
menneskerettigheter. Senteret består av
Falstad fangeleir og Falstadskogen som
var rettersted for okkupasjonsmakten
c) Et minnested og senter for
menneskerettigheter. Senteret består av
Falstad forskningssenter som er under
FN.

Et minnested og senter for 
menneskerettigheter. Senteret består av 
Falstad fangeleir og Falstadskogen som 
var rettersted for okkupasjonsmakten

Stedbundet digital rekonstruksjon Ipad

Hvilken teknologi bruker 
Falstadsenteret?
a) Ikke stedbundet digital rekonstruksjon
b) Virtual reality
c) Stedbundet digital rekonstruksjon

Hva slags verktøy bruker besøkende 
for å se rekonstruksjonen av Falstad 
fangeleir?
a) Ipad
b) VR-briller
c) Iphone

LØRNSOC med Christian Wee, Stiftelsen Falstadsenteret

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

LØRNSOC
CHRISTIAN WEE
DIREKTØR
STIFTELSEN 
FALSTADSENTERET

Podkast #0679
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Tema Perspektiv

Mulighetene for 
økt innovasjon og 
verdiskaping
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i 
Proneo, Per Anders Folladal, om innovasjon i praksis. Proneo har 
siden starten i 2007 utviklet seg til å bli et av landets største 
innovasjonsselskap med god forankring i næringslivet i Trønderlag-
regionen. Per Anders forteller om hvordan man kan gå frem for å 
måle suksess i det første stadiet av innovasjon, gitt at innovasjon 
er noe som skaper overskudd først om noen år. Per Anders og 
Silvija diskuterer også begrepet "endringsagent", og hva som skal 
til for å bli en. 

Om bedriften
Proneo har siden starten i 2007 utviklet seg til å bli et av landets 
største innovasjonsselskap med god forankring i næringslivet 
i regionen. Proneos målsetting er gjennom aktiv bruk av 
kompetanse, ressurser og nettverk å bidra til økt nyskaping, nye 
bedriftsetableringer og et innovativt og robust næringsliv. Proneo 
har opparbeidet en solid posisjon gjennom sterke partnerskap, 
gode resultater og fornøyde kunder. Siden oppstarten har 
organisasjonen arbeidet med over 1000 ulike prosjekter som har 
bidratt til regional innovasjon og næringsutvikling. Selskapet har 
kontorer i Verdal Industripark, Stjørdal, Flatanger og i Trondheim.

Refleksjon
Hvordan kan kriser, som for eksempel finanskrisen i 2008 eller 
covid-19, føre til økt innovasjon og verdiskapning?

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Per Anders Folladal 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: CLUSTER

Innspilt: TRONDHEIM

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Endringsledelse 
• Behov 
• Bestillerkompetanse
•  Samarbeid

Anbefalt lesing: 

• Historien om Thomas A. Edison av Enid 
Lamonte Meadowcroft

 

LØRNSOC med Per Anders Folladal, Proneo 

LØRNSOC
PER ANDERS FOLLADAL
DAGLIG LEDER
PRONEO

PODKAST #680 MULIGHETENE FOR ØKT INNOVASJON OG VERDISKAPING. PER ANDERS FOLLADAL, PRONEO

Podkast  #0680
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Podkast  #0680

LØRNSOC med Per Anders Folladal, Proneo

 Det finnes vel to 
typer endringsagenter, den 
utbredte sorten og den som 
stadig finner ny energi og 

klemmer på videre.
- Per Anders Folladal



Intervju

10

Hva gjør du på jobben? 
Formålet er å bidra til et innovativt 
og robust næringsliv. Jeg har 
svært varierende arbeidsoppgaver 
som leder, og jobber gjerne som 
prosjektleder hos kunde og bedrift. 

Hvordan kjører du innovasjon? 
Som en kontinuerlig prosess. 
Innovasjon betinger handlekraft og 
endringsledelse. 

Hvorfor er det spennende? 
Fordi det handler mer om folk enn 
teknologi. 

Hva synes du er de mest 
interessante nye dilemmaer?
Deling vs. Proteksjonisme i forhold 
til korona-appen. Appen har et 
samfunnsnyttig formål, men det er 
et gedigent inngrep i personvernet. 

Dine egne relevante prosjekter 
sisteåret?
Felles plattform og innsikt 
for ledelse og styre, FRAM 
Digitalisering og nye leveranse-
modeller på grunn av korona. 

Prosjekter som inspirerer deg mest, 
internasjonalt og nasjonalt? 
Walter Qvam har inspirert meg 
nasjonalt, og internasjonalt er det 
Elon Musk. 

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Endrings kompetanse, livslang 
læring og kreativitet. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Det er lite som er unikt godt i 
Norge. En stabilstyringsform med 
høy tilliter et pluss. Det samme er 
den norske modellen og ansvars 
kompetansen i forhold tildelegering 
av oppgaver og myndigheter. 

Viktigste nye perspektiver fra 
covid-19?
«Never let a good crisis go to 
waste». I kriser ligger det også 
store muligheter for vekst og 
utvikling. 

Hvordan er du som leder, og 
hvorfor funker det? 
Jeger meg selv, og det fungerer 
best i det langeløp. Jeg er tillits-
skapende, mulighetsorientert og 
samarbeidsorientert. 

Noen viktige 
bærekraftperspektiver? 
Sosial bærekraft, redusere 
utenforskapet og livslanglæring. 

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
Hvis du tror du er ferdig utlært så 
er du ikke utlært, men ferdig. 

LØRNSOC med Per Anders Folladal, Proneo

Podkast #0680
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Hvem er Proneo?
a) Et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt
med internasjonalt ledende
spisskompetanse innenfor teknologi,
naturvitenskap og samfunnsvitenskap
b) En regional innovasjons- og
utviklingsaktør som jobber med vekst
og sysselsetting. I tillegg driver de
med forretningsmessig rådgiving og
etableringsassistanse.
c) Et norsk statsforetak som utvikler, eier
og finansierer en nasjonal infrastruktur
for innovasjon og næringsutvikling
bestående av inkubatorer, næringshager,
katapult- sentre, innovasjonsselskaper,
samt innovasjonssentre og industribygg

En regional innovasjons- og 
utviklingsaktør som jobber med vekst 
og sysselsetting. I tillegg driver de 
med forretningsmessig rådgiving og 
etableringsassistanse.

For å få til endring så må man ha stor 
grad av involvering og innsikt i behov og 
momentum. Hvis man ikke involverer folk 
i endringsprosessen blir de etterhvert 
motstander av endringene. Å få til en 
kritisk masse og forståelse for behovet 
er essensielt

Fokusert mer på innovasjon

Hva mener Per Anders er viktig for å få til 
endringer i bedrifter?
a) For å få til endring så må man ha stor
grad av involvering og innsikt i behov og
momentum. Hvis man ikke involverer folk
i endringsprosessen blir de etterhvert
motstander av endringene. Å få til en
kritisk masse og forståelse for behovet
er essensielt
b) For å få til endring må man ha flere
folk med spisskompetanse og sette de
på tverrfaglige team. Da blir det ikke
essensielt å involvere de i samme grad
i endringsprosessen, og endringene kan
selv foregå innad i teamene
c) For å få til endring må man lage
gode budsjetter, og lage økonomiske og
innovasjonsplaner i lang tid fremover

Per Anders nevner at store deler av 
næringslivet vil merke nedgang når den 
norske kronen normaliserer seg. Hva 
burde næringslivet fokusert på i større 
grad?
a) Fokusert på å ha større økonomisk
sikkerhet
b) Fokusert mer på innovasjon
c) Fokusert på større produksjon når den
norske kronekursen er høy

LØRNSOC med Per Anders Folladal, Proneo

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

LØRNSOC
PER ANDERS FOLLADAL
DAGLIG LEDER
PRONEO

Podkast #0680
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Tema Perspektiv

Samarbeid som 
innovasjonskraft
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Senior 
Bedriftsrådgiver i Sparebank1 SMN, Ingunn Figenschou Eggen, 
om hvordan banken jobber for å bidra til innovasjon og 
næringsutvikling. Ingunn og Silvija diskuterer hvilke faktorer 
som er viktige for å bidra til at gründere lykkes, og Ingunn gir 
eksempler på hvordan man kan koble sammen gründere på tvers 
av industrier. 

Om bedriften
SpareBank 1 SMN er Midt-Norges ledende finanskonsern og en 
del av SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim 
og konsernet med datterselskap har i underkant av 1500 
ansatte. Som regionbank er bærekraft og sosialt ansvar et viktig 
fokusområde for organisasjonen - lokalt, nasjonalt og globalt.

Refleksjon
Trøndelag har dyktige folk innenfor flere bransjer som olje og gass, 
maritim sektor, transport og infrastruktur. Hva skal til for å koble 
folk på tvers av industrier? Gi også konkrete eksempler.

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Ingunn Figenschou Eggen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: TRONDHEIM

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Samarbeid mellom næringsliv, bank , 
klynger mm. 

• Nettverk for innovasjon 
• Gründerskap 
• Innovasjon 
• Omstilling

Anbefalt lesing: 

• https://www.sparebank1.no/nb/smn/
privat.html#/

 

LØRNSOC med Ingunn Figenschou Eggen, Sparebank1 SMN 

LØRNSOC
INGUNN FIGENSCHOU 
EGGEN
SENIOR 
BEDRIFTSRÅDGIVER
SPAREBANK1 SMN

PODKAST #695 SAMARBEID SOM INNOVASJONSKRAFT. INGUNN FIGENSCHOU EGGEN, SPAREBANK1 SMN

Podkast  #0695
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Podkast  #0695

LØRNSOC med Ingunn Figenschou Eggen, Sparebank1 SMN

 Sammen får vi ting 
til å skje

- Ingunn Figenschou 
Eggen
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Hvem er du, personlig og faglig?
Sosial, pliktoppfyllende, nysgjerrig, 
lyst til å lære mer. 

Hvordan beskriver du oppdraget til 
din organisasjon?
Gjennom samfunnsutbyttet: Bidra 
til innovasjon og næringsutvikling. 
Vi jobber kontinuerlig med å utvikle 
nye ideer. Finansbransjen er i stadig 
utvikling. Personlig brenner jeg for 
samarbeid mellom næringsliv, bank, 
klynger etc. for å skape arenaer og 
nettverk for innovasjon.

Hva motiverer deg mest ved dette 
oppdraget?
Se gründere som lykkes. Jeg jobber 
mot gründere, oppstartsbedrifter og 
spin-offs fra etablert næringsliv, og 
bidrar med egeninnsats og bankens 
samfunnsutbytte til å skape 
nettverksarenaer for samarbeid. 

Hva synes du er de mest 
interessante dilemmaer?
Hjelpe mange små eller fokusere på 
færre, men store aktører? 

Dine 3 beste tips til andre som 
innoverer i samme sektor? 
Delta i nettverksarenaer, bli kjent 
med andre i samme bransje, samt 
selskaper i helt andre bransjer man 
kan ha noe til felles med. 

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?
- Studietur for å koble 
industriaktører innen olje med 
aktører innen havbruk 
- Gründersamling 
- Industriens dag

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Teknologi og relasjonskompetanse. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Generell åpenhet mellom selskaper 
– lav terskel for å samarbeide. 

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid?
Nye måter å treffes på. 

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det?
Jeg er ikke leder, men er på 
eget initiativ aktiv i næringslivet/
samfunnet i min region. 

Noen viktige bærekrafts 
perspektiver?
Stort fokus på innovasjon av nye 
bærekraftige ideer. Samarbeid for å 
nå målene er bærekraftsmål nr. 17. 

Et yndlingssitat eler livsmotto?
«Dette har jeg ikke prøvd før så det 
klarer jeg sikkert».

LØRNSOC med Ingunn Figenschou Eggen, Sparebank1 SMN

Podkast #0695
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Hva mener Ingunn er det viktigste for å 
få til vekst i bedrifter?
a) Høy egenkapital
b) Gode relasjoner
c) Stort nettverk

Gode relasjoner Å skape vekst i Trøndersk næringsliv ved 
å tilføye kompetanse og legge til rette for 
innovasjon

Verdalen

Hva er målet med Industrinavet i 
Trøndelag?
a) Å skape vekst i Trøndersk næringsliv
ved å tilføye kompetanse og legge til
rette for innovasjon
b) Samle inn penger fra store bedrifter
for å gi til mindre bedrifter som trenger
midler for å vokse
c) Å Få alle bedrifter i Trøndelag til å
tenke mer miljøvennlig

Hvor ligger Norges tredje største 
industripark?
a) Oslo
b) Trondheim
c) Verdalen

LØRNSOC med Ingunn Figenschou Eggen, Sparebank1 SMN

Scann og besøk bedriften
https://www.sparebank1.no/

LØRNSOC
INGUNN FIGENSCHOU 
EGGEN
SENIOR 
BEDRIFTSRÅDGIVER
SPAREBANK1 SMN

Podkast #0695
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Tema Perspektiv

Endringsledelse i 
offentlig sektor
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Avdelingsleder 
hos Innovasjon Norge Trøndelag, Therese Troset Engan, om hvilke 
triks hun har lært om innovasjonsutvikling i grenselandet offentlig 
og privat sektor. Therese forteller om mulighetene hun ser for 
innovasjon i regionen Trønderlag og i Norge generelt. Silvija og 
Therese diskuterer også hvordan vi kan tenke innovasjon på nye 
måter, med nye forretningsmodeller, gitt alle mulighetene som 
oppstår nå gjennom den fjerde industrielle revolusjonen.

Om bedriften
Innovasjon Norge i regionen Trondheim hjelper deg som skal 
etablere eller driver virksomhet i Trøndelag. De tilbyr finansiering, 
rådgivining og en rekke tjenester som gjør det mulig for deg å 
bygge en bedre bedrift, eller satse i nye markeder med varene og 
tjenestene dine. De har egne eksperter innen internasjonalisering, 
innovasjon, EU-finansiering, lånefinansiering og oppstart av 
bedrift.

Refleksjon
Med utgangspunkt i den fjerde industrielle revolusjonen; hvordan 
skal Norge forholde seg konkurransedyktig i fremtiden innen 
innovativ vekst i offentlig sektor?

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Therese Troset Engan 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: TRONDHEIM

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Dilemmaet drift vs utvikling
• Offentlig innovasjon 
• Endringsledelse 
• Vekst og utvikling av norsk næringsliv 

Anbefalt lesing: 

• Teaming to innovate; Amy C. 
Edmondsen

• Strategisk ledelse av Harald Knudsen 
og Bjørn-Tore Flåten 

LØRNSOC med Therese Troset Engan, Innovasjon Norge for regionen Trondheim 

LØRNSOC
THERESE TROSET ENGAN
AVDELINGSLEDER
INNOVASJON NORGE FOR 
REGIONEN TRONDHEIM

PODKAST #696 ENDRINGSLEDELSE I OFFENTLIG SEKTOR. THERESE TROSET ENGAN, INNOVASJON NORGE FOR REGIONEN TRONDHEIM

Podkast  #0696
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LØRNSOC med Therese Troset Engan, Innovasjon Norge for regionen Trondheim

 Evnen til 
nytenkning og omstilling 

er kompetanse som 
kommer til å bli viktigere 

enn noen gang.
- Therese Troset Engan
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Sosial og nysgjerrig med et stort 
hjerte for innovasjon og utvikling.

Hvordan beskriver du oppdraget til 
din organisasjon? 
Bidra til vekst og utvikling av norsk 
næringsliv.

Hva motiverer nettopp deg ved 
dette oppdraget? 
Todelt: 1. Et viktig samfunnsoppdrag 
som det gir mening å jobbe for 2. 
Å møte bedrifter og personer som 
gløder for det de driver med og få 
lov til å være med på reisen til disse

Hva synes du er de mest 
interessante dilemmaer? 
Drift VS utvikling. Noen bedrifter 
og ledere evner å balansere dette 
utrolig godt, mens andre har store 
utfordringer. Dette er spesielt en 
utfordring i offentlig sektor. Det å 
være god på utvikling og innovasjon 
fordrer en annen type ledelse.

Dine 3 beste tips til andre som 
innoverer i samme sektor? 
Forankring hos ledelse og 
medarbeidere, endringsagenter 
og pågangsmot.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Jeg er ny i jobben, men i Helse 
Nord-Trøndelag jobbet jeg med 
å legge til rette for uttesting av 
teknologi i sykehusene.

Hvem inspirerer deg, gjennom 
lignende prosjekter?
Nasjonalt; Petter Stordalen. 
Mer lokalt vil jeg trekke frem en 
tidligere leder jeg jobbet mye med; 
leder for prehospital klinikk i Helse 
Nord-Trøndelag, Øystein Sende.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Tilpasnings- og omstillingsevne, 
teknologi, samarbeid på 
tvers av fagområder, samt 
relasjonskompetanse.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Vi er gode på teknologi. Norsk olje- 
og gassnæring har over en årrekke 
vært dyktige på å tilpasse seg nye 
rammebetingelser nasjonalt og 
internasjonalt. Denne næringen 
har kompetanse og kunnskap 
som er viktig for fremtiden og for 
omstilling til grønn og bærekraftig 
verdiskaping.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid? 
Evnen til nytenking og omstilling er 
kompetanse som kommer til å bli 
viktigere enn noen gang.

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det? 
Jeg er ikke riktig person til å si 
at det funker, men jeg vektlegger 
åpen og direkte kommunikasjon i 
det meste jeg foretar meg. Videre 
liker jeg å tro at jeg er god til å 
lytte og involvere organisasjonen i 
utviklingsprosessene jeg har ansvar 
for. Men jeg må si at balansegangen 
mellom fart og brems er krevende 
da iveren etter å utvikle kan bli for 
stor, så her er det viktig å bruke de 
sosiale antennene.

Et yndlingssitat eller livsmotto?
«Du høster det du sår».

LØRNSOC med Therese Troset Engan, Innovasjon Norge for regionen Trondheim
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Hva blir omtalt i episoden for å være det 
grunnleggende for kontinuerlig utvikling 
i organisasjoner?
a) Finne balanse mellom utfordrende
arbeid og mestring hos de ansatte
b) Åpenhet mellom bedrifter og innad i
organisasjonene
c) Skape nye ting som skaper verdi for
samfunnet eller innbyggere

Finne balanse mellom utfordrende 
arbeid og mestring hos de ansatte

Agri- og bioteknologi Den fjerde industrielle revolusjonen

Hvilke styrker blir nevnt som styrkene til 
Steinkjer kommune?
a) Agri- og bioteknologi
b) Vindmølleteknologi
c) Utviklingen av autonome skip

Hvilken industriell revolusjon entrer vi 
nå?
a) Den andre industrielle revolusjonen
b) Den tredje industrielle revolusjonen
c) Den fjerde industrielle revolusjonen

LØRNSOC med Therese Troset Engan, Innovasjon Norge for regionen 
Trondheim

Scann og besøk bedriften
https://www.innovasjonnorge.no/no/om/
nyheter/2019/ntw2020trondheim/

LØRNSOC
THERESE TROSET 
ENGAN
AVDELINGSLEDER
INNOVASJON NORGE 
FOR REGIONEN 
TRONDHEIM
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Tema Perspektiv

Verftsindustri «En 
kreativ og utviklende 
produksjon»
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrativ 
leder og logistikkansvarlig i Folla Maritime Service, Camilla 
Kvaløsæter, om norsk verftsindustri både før og under Covid-19. 
Folla Maritime Service AS ble startet i februar 2013, og har siden 
starten produsert 70 oppdrettsbåter og ei fôringsflåte siden 
båtproduksjonen startet i 1994. I podcasten forteller Camilla om 
hvordan Folla Maritime Service utvikler nye og gode løsninger i 
samarbeid med brukerne samtidig som at de i dette samspillet 
også jobber for å nå våres felles mål om å utvikle miljøvennlige 
prosesser og produkter. Hva skal til for at vi skal klare å lage 
løsninger som faktisk møter de behovene vi har?

Om bedriften
Folla Maritime Service AS ble startet i februar 2013, og har siden 
starten hatt en meget positiv utvikling med god ordretilgang. 
Dagens selskap, og forløperne Folla Maritime AS og Mecon 
AS, har produsert 70 oppdrettsbåter og ei fôringsflåte siden 
båtproduksjonen startet i 1994. I tillegg er det bygd hurtiggående 
båter og en fiskebåt. Folla Maritime Service AS har i dag 21 
ansatte. Folla Maritimes båter er i daglig bruk hos mange 
oppdrettsselskap og andre firma og langs hele kysten, blant andre 
Salmar og Cermaq.

Refleksjon
Camilla jobber med maritim teknologi, noe som tradisjonelt er et 
mannsdominerende yrke. Hun mener det er viktig å vise at kvinner 
som jobber der trives vil bidra til at flere kvinner tør og vil gå i 
denne retningen. Hun mener at ved å blande kjønn i en bedrift 
endres den sosiale dynamikken til det bedre. Hva er dine tanker 
om å ansette kvinner for balansens skyld i ulike bedrifter?

Tema:  OCEANTECH 

Gjest:    Camilla Kvaløsæter 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: TRONDHEIM

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Innovasjon
• Endringsledelse 
• Bærekraft  
• Fiskeri 
• Kjønnsbalanse og likestilling 

Anbefalt lesing: 

• ILaks er gratis og lett tilgjengelig 
informasjon om og fra næringa. 

• Messer som Aqua Nor og Nor Fishing 
presenterer forskning, erfaringer og 
innovasjon innen blå næring.

 

OCEANTECH med Camilla Kvaløsæter, Folla Maritime Service 

OCEANTECH
CAMILLA KVALØSÆTER
ADMINISTRATIV LEDER OG 
LOGISTIKKANSVARLIG
FOLLA MARITIME SERVICE

PODKAST #697 VERFTSINDUSTRI «EN KREATIV OG UTVIKLENDE PRODUKSJON». CAMILLA KVALØSÆTER, FOLLA MARITIME SERVICE
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OCEANTECH med Camilla Kvaløsæter, Folla Maritime Service

 Ta sjansen, 
men ikke uten grundig 

utredning for å best mulig 
sikre og oppnå et produkt 

som oppfyller målene.
- Camilla Kvaløsæter
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Positiv, kreativ, balansert og sosial. 
Faglig liker jeg utfordringer, er 
profesjonell, løsningsorientert, 
ryddig og organisert.

Hvordan beskriver du oppdraget til 
din organisasjon? 
Vi produserer hovedsakelig 
aluminiumsfartøy etter kundens 
ønsker. Vi driver også med 
ombygging, servicer og andre 
prosjekter som dukker opp fra land 
til vann.

Hva motiverer deg mest ved dette 
oppdraget? 
Oppdraget er banebrytende for blå 
næring da det ikke er produsert 
helelektrisk oppdrettsbåt av denne 
dimensjonen før.

Hva synes du er de mest 
interessante dilemmaer? 
Å oppfylle krav til miljøvennlige 
løsninger samtidig som de skal 
oppfylle avanserte og tøffe 
arbeidsoppgaver gjennom et helt år 
i røffe forhold.

Dine 3 beste tips til andre som 
innoverer i samme sektor?  
1. Ta sjansen, men ikke uten grundig 
utredning  
2. God prosjektering, oppfølging og 
kvalitetssikring  
3. Gode verktøy for loggføring og 
planlegging

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
- Follawork 35  
- Follaspeed 36  
- Follamulti 50  
- Follawork 36 EL  
- Follaterrier 26

Hvem inspirerer deg, gjennom 
lignende prosjekter? Blir inspirert 
hver dag av mine kolleger. 
Inspireres også av oppdrettsnæringa 
som hele tiden jobber for å utvikle 
miljøvennlige løsninger.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Grønne løsninger.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? Vi er ikke redd for å prøve 
nye miljøvennlige løsninger på tross 
av at det både koster økonomisk og 
tar lang tid. Norge er også god på 
å spre innovasjon og kunnskap ut 
til alle som er interessert i å følge 
utviklingen.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid?  
Vi må være tidligere ute med alt 
av avgjørelser og bestillinger for 
å opprettholde produksjonens 
fremdrift som planlagt før koronaen 
inntraff.

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det? 
Jeg anser meg selv som en 
lagspiller. Jeg er en problemløser 
og forsøker å gjøre produksjonen og 
de ansatte mest mulig effektiv og 
trygge gjennom å serve dem med 
det de trenger for å kunne holde 
hjulene i gang og trives. På denne 
måten får alle et eieforhold til 
prosjektet.

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver? 
Vi ønsker å være med for at vi 
som verft og norske fartøy til sjøs 
ikke skal ha miljøskadelige utslipp 
til sjø eller luft. Vår tilnærming 
til bærekraft er sikker drift, høy 
verdiskapning og utvikling av fartøy 
med lave karbonutslipp.

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
Uansett hva du gjør, gi alltid 100%.

Kan du oppsummere vår samtale 
med 3 ord? 
Spennende, til ettertanke og 
utviklende.

OCEANTECH med Camilla Kvaløsæter, Folla Maritime Service

Podkast #0697
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Hvem er hovedkunden til Folla Maritime 
Service?
a) All maritim virksomhet i Norge
b) De som driver med oppdrett
c) De som driver med skipshandel

De som driver med oppdrett Hvert eneste fartøy de utvikler er 
forskjellig med små justeringer 
og forbedringer som også er mer 
miljøvennlige

Kollegaene i Folla Maritime Service 
inspirerer hverandre og er flinke til å 
høre på hverandres idéer

Hva er innovativt med Folla Maritime 
Service?
a) Hvert eneste fartøy de utvikler
er forskjellig med små justeringer
og forbedringer som også er mer
miljøvennlige
b) De har skapt en ny type propell til båt
som er elektrisk
c) De skaper samarbeid mellom
forskjellige maritime bedrifter slik
at leveranser og diverse arbeid blir
effektivisert

Hva inspirer Folla Maritime Service?
a) Tesla og all ny teknologi som skjer i
kjøretøy-verdenen på land
b) Kollegaene i Folla Maritime Service
inspirerer hverandre og er flinke til å
høre på hverandres idéer
c) Oppdrettsnæringen i seg selv er en
inspirasjon for bedriften

OCEANTECH med Camilla Kvaløsæter, Folla Maritime Service

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

OCEANTECH
CAMILLA KVALØSÆTER
ADMINISTRATIV 
LEDER OG 
LOGISTIKKANSVARLIG
FOLLA MARITIME 
SERVICE
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Tema Perspektiv

Tid for Homesourcing..?
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i 
Prototal, Hågen Lynum. Hågen startet profesjonelt med 3D-print i 
1996, og har siden gründet flere selskaper innen produktutvikling, 
industridesign, teknologi og produksjon. I Levanger driver han den 
norske avdelingen til Prototal. I Prototal hjelper de selskaper med 
å produsere prototyper i plast eller plate, og de var blant de første 
prototypeprodusentene i Europa med en 3D-printer. Deres mål er 
å bli en fremtredende lokal aktør som tar mye av produksjonen 
tilbake til Norge, samt at vi alle kan utvikle, skape og leve uten å 
forbruke mer enn det som er tilgjengelig.

Om bedriften
Prototal AS tilbyr tjenester innen fremtak av modeller, prototyper, 
tidligserier og lav volum produksjon av detaljer i plast og plate. 
Prototal AS er lokalisert i Levanger i Nord-Trøndelag hvor 
administrasjonen og produksjonslokalene ligger. I tillegg har de 
et salgskontor i Oslo, samt produksjonsfasiliteter flere steder i 
Sverige.

Refleksjon
Hvordan skape og utvikle produkter uten å forbruke mer enn det 
som er tilgjengelig? 

Tema:  3DPRINT 

Gjest:    Hågen Lynum 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: TRONDHEIM

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Produksjon 
• Bærekraft 
• Sirkularitet 
• Overforbrud 
• FN´s bærekraftmål

Anbefalt lesing: 

• Prototal.no
 

3DPRINT med Hågen Lynum, Prototal 

3DPRINT
HÅGEN LYNUM
DAGLIG LEDER
PROTOTAL
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3DPRINT med Hågen Lynum, Prototal

 
Sirkulærtankegangen må 

forankres i samfunnet. 
Ensrettet fokus på 

sentralisering er kanskje 
ikke alltid å foretrekke.

- Hågen Lynum
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Bor på småbruk, gift og har 3 
barn. Glad i naturen, sjøen på 
sommeren og fjellet på vinteren. 
Har gründet flere selskaper innen 
produktutvikling, industridesign, 
teknologi og produksjon. Startet 
tidlig med å jobbe profesjonelt med 
3D-print (1996), så faglig ble jeg nok 
ganske tidlig preget og fascinert av 
mulighetene i den digitale verden.  
 
Hvordan beskriver du oppdraget til 
din organisasjon? 
Et firma jeg selv var med og 
startet er nå blitt en del av et 
større svensk konsern. Målet er å 
bli en betydelig lokal aktør som 
kan dekke et skandinavisk og 
kanskje Nordeuropeisk behov, og 
dermed demme opp for fremtidige 
handelslekkasjer til andre deler av 
verden.  
 
Hva motiverer deg mest ved dette 
oppdraget? 
Å prøve ut hvordan det er å jobbe i 
et stort selskap.  
 

Hva synes du er de mest 
interessante dilemmaer? 
Hvordan oppnå tilfredsstillende 
resultat og god økonomi med 
produksjon i høykostlandet Norge.  
 
Dine 3 beste tips til andre som 
innoverer i samme sektor? 
- Vær åpen og lær av andres feil 
- Noen ganger er veien målet 
- Aldri teknologi for teknologiens 
skyld 
 
Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Etableringen av en lokal «fabrikk» 
for Prototal her på Levanger som 
skal dekke en av konsernets «core 
businesses» i fremtiden.  

3DPRINT med Hågen Lynum, Prototal

Podkast #0700
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Hva gjør Prototal?
a) De er størst innen 3D-print i
Skandinavia
b) De er størst innen 3D-print i Norge
c) De er størst innen 3D-print i Europa

De er størst innen 3D-print i Skandinavia Store bedrifter som bruker 3D til 
profesjonelle mål

Hvor sårbare vi er for ting vi ikke kan 
forutse

Hvilke kunder har Prototal?
a) Prototal brenner for at 3D-print kan
brukes i det daglige for enkeltpersoner
b) Store bedrifter som bruker 3D til
profesjonelle mål
c) De største kundene jobber innenfor
boligsalg

Hva gikk opp for Hågen da Covid-19 
inntok for fullt i Norge?
a) Hvor sårbare vi er for ting vi ikke kan
forutse
b) At i slike tider må man tenke helt nytt
når det kommer til bedriften sin
c) At verden stadig er i bevegelse
og at man som bedrift må utnytte
nedgangstider til noe positivt

3DPRINT med Hågen Lynum, Prototal

Scann og besøk bedriften
http://www.prototal-norge.no/

3DPRINT
HÅGEN LYNUM
DAGLIG LEDER
PROTOTAL
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Tema Perspektiv

Den smarte hytta
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med salgssjef hos 
Sikom, Torfinn Schiefloe. Sikom leverer norskprodusert smart 
teknologi for hus og hytte. Dette gjør de blant annet via en app 
kalt Sikom Living hvor du enkelt kan styre og ha kontroll på 
oppvarming, temperatur, strømforbruk og alarm.  I episoden 
forteller Torfinn mer om norskprodusert hytteteknologi og hvordan 
Sikom jobber for at vi skal få grønnere strøm. "Det handler om å 
se muligheter i den tiden vi er i nå og ta mulighetene i bruk selv 
om man kanskje ikke er den største bedriften" forteller Torfinn i 
episoden. 

Om bedriften
Sikom AS er et norsk selskap som produserer smarte teknologiske 
løsninger for å spare strøm i hus og hytte. Appen Sikom Living er 
selve nøkkelen til et smart hus eller en smart hytte. Med denne 
kan du enkelt styre og ha kontroll på oppvarming, temperatur, 
strømforbruk og alarm. Kontrollen har du alltid med deg, siden 
det er din egen telefon, og systemet gir deg varsel dersom noe 
skulle skje i huset eller på hytta.

Refleksjon
Med nye løsninger innen strøm og varme kan vi som kunder 
både spare penger og komme til ferdig oppvarmet hytte bare ved 
et tastetrykk. Men for å gjøre dette mulig gir vi også bort mye 
informasjon om våre liv og vaner. Går slike løsnings på bekostning 
av privatlivet til kunder i henhold til GDPR når man tenker seg om?

Tema:  ENERGYTECH 

Gjest:    Torfinn Solem Schiefloe 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: TRONDHEIM

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Energioptimalisering 
• Effektivisering 
• Strømforbruk 
• Bærekraft

Anbefalt lesing: 

• Proneo.no
 

ENERGYTECH med Torfinn Solem Schiefloe, Sikom 

ENERGYTECH
TORFINN SOLEM 
SCHIEFLOE
SALGSSJEF
SIKOM
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ENERGYTECH med Torfinn Solem Schiefloe, Sikom

 Hvordan skape 
løsninger som dekker 

kundens behov samtidig 
som vi bidrar til FNs 

bærekraftsmål og norsk 
produksjon?

- Torfinn Solem Schiefloe
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Hvem er du, personlig og faglig?
Snart 51 år, gift og har to veldig 
lærevillige avgangselever. En irsk 
setter, hytte, jakt, fiske og ski er 
sentrale deler av livet mitt. Har 20 
års fartstid i teknologisk gründer-
miljø.

Hvordan beskriver du oppdraget til 
din organisasjon?
Levere norskprodusert smart 
teknologi for hus og hytter.

Hva motiverer deg mest ved dette 
oppdraget?
Å løse våre kunders utfordringer 
på best mulig måte. Teknologien 
kan brukes til så mye mer enn 
bare hus og hytter; gatebelysning, 
flaggermuskolonier, damanlegg osv.

Hva synes du er de mest 
interessante dilemmaer?
Hvordan skape løsninger som 
dekker kundens behov samtidig 
som vi bidrar til FNs bærekraftsmål 
og norsk produksjon.

Dine 3 beste tips til andre som 
innoverer i samme sektor?
Lytt, spør og lær.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?
Nord-Senja og REN-RESPONS 
(Røros).

Hvem inspirerer deg, gjennom 
lignende prosjekter?
Det som inspirerer mest er at en 
liten aktør som Sikom klarer å 
skape relevant teknologi som bidrar 
til å løse store samfunnsmessige 
problemer.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Å kunne se at dine detaljer skal 
i passe inn i det store bildet vil 
være viktig. At vi ikke blir for 
navlebeskuende på egen teknologi.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
Vi er teknologi-fokusert og vi 
adopterer teknologi på en annen 
måte enn andre land. Det gir oss et 
forsprang.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid?
Verden ble plutselig veldig liten. 
Når krisen rammer klarer vi å stå 
sammen for å komme ut av det. 
Skulle ønske vi kunne bruke samme 
internasjonale samhold til å løse 
andre globale problemer.

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det?
Et klokt befal sa en gang: «Du skal 
ikke kreve av andre det du ikke er 
villig til å gjøre selv». Det kan vel 
beskrive meg som leder.

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver?
Vi tar FNs bærekraftsmål på alvor 
og ser hele tiden på det vi gjør i det 
perspektivet.

Et yndlingssitat eller livsmotto?
"Å tro overlater vi til de troende, vi 
skal vite" – Lt. Brovold, Klassesjef 
Befalskolen for Hærens Sanitet.

Kan du oppsummere vår samtale 
med 3 ord?
Jordnær, inspirerende, opplysende.

ENERGYTECH med Torfinn Solem Schiefloe, Sikom
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Hvilket produkt startet Sikom med i 
1997?
a) Alarmsystem på hytter i Norge
b) Brannalarm til hytter
c) Fjernstyrt varme i hytter i Norge

Fjernstyrt varme i hytter i Norge REN-RESPONS; en testarena for ny 
energi- og klimateknologi og innovative 
energisystemer

Norge har et forsprang ved at vi 
adopterer teknologi på en annen måte 
enn andre land

Hva handler prosjektet på Røros om?
a) Omsorgstrappa; et omsorgstilbud for
alle
b) REN-RESPONS; en testarena for ny
energi- og klimateknologi og innovative
energisystemer
c) Utehus-prosjektet som har som mål å
sette istand ca 400 utehus på Røros som
et verdenskulturminne

Hvordan er det å jobbe med denne type 
teknologi i Norge?
a) Norge har et forsprang ved at vi
adopterer teknologi på en annen måte
enn andre land
b) Vi henger etter på teknologibiten og
det gjør at vi jobber hardere enn andre
land, noe som gir resultater
c) Det er dyrere og det gjør at vi må
jobbe mer effektivt enn andre land

ENERGYTECH med Torfinn Solem Schiefloe, Sikom

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

ENERGYTECH
TORFINN SOLEM 
SCHIEFLOE
SALGSSJEF
SIKOM
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Tema Perspektiv

Å skape engasjement
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med COO i Lindas 
dekor, Charlotte Warner. Misjonen til Lindas dekor er å tilby 
brukervennlig og budsjettvennlig alternativer til oppussing slik 
at alle kan skape drømmehjemmet gjennom det som kalles 
DIY-oppussing. I episoden forteller Charlotte om hvordan de 
har skapt et engasjert community som faktisk konverterer til 
betalende kunder. Hun snakker også om hvordan man går fram for 
å skape en følgermasse på sosiale medier.

Om bedriften
Lindas Dekor ble startet av Linda i 2010 på Værøy i Lofoten. I 
dag er nettbutikken en familiebedrift som spesialiserer seg på 
raske, enkle og billige oppussingsvarer til hjemmet. Misjonen til 
Lindas dekor er å gjøre oppussing enklere slik at enhver kan skape 
drømmehjemmet sitt, uavhengig av budsjett eller situasjon! Linda 
er stolt av å kunne tilby Norges største utvalg av selvklebende 
folie til møbler, interiør og vindu, i tillegg til flere innovative 
nyheter som gjør oppussing enkelt.

Refleksjon
Charlotte mener det som har ført til mye av den store suksessen 
er hvor personlige de er med kundene. Via sosiale medier kan 
man få svar på en kommentar i løpet av noen minutter, med både 
smileys og gode ord. Vil dette da også kunne svekke bedriften om 
det skulle oppstå negative kommentarer? Og kan en bedrift klare 
å ivareta denne personifiseringen om de en dag vokser seg enda 
større?

Tema:  SOME 

Gjest:    Charlotte Warner Melby 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: TRONDHEIM

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Instagram markedsføring 
• Netthandel 
• Kundeengasjement 
• Kundeopplevelse 
• Gründerskap

Anbefalt lesing: 

• Ikke spesifikt om innovasjon, men 
"This is Marketing" by Seth Godin ift 
markedsføring, 

• "Dare to lead" Brène Brown ift lederskap 
• "Essensen av business" av Jacob Schram 

ift bedriftsutvikling/bytte merkenavn. 

SOME med Charlotte Warner Melby, Lindas dekor 

SOME
CHARLOTTE WARNER 
MELBY
COO
LINDAS DEKOR
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SOME med Charlotte Warner Melby, Lindas dekor

 Til tross for at du 
har et fantastisk produkt, 
så må det gis opplæring 
i hvorfor et innovativt 

produktet er fantastisk. 
Dette er noe vi løser 

gjennom blogginnlegg, 
videoer, kundeservice 

og ofte stile spørsmål på 
nettbutikken.

- Charlotte Warner Melby
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Hvem er du, personlig og faglig? 
En kunnskapstørst go-getter og 
workaholic. Trives i en jobb som 
utfordrer og utviklinger mine faglige 
interesser innenfor bedriftsutvikling 
og markedsføring.

Hvordan beskriver du oppdraget til 
din organisasjon? 
Å tilby brukervennlige og 
budsjettvennlige alternativer til 
oppussing, slik at alle kan skape 
drømmehjemmet uavhengig av 
situasjon eller budsjett.

Hva motiverer deg mest ved dette 
oppdraget? 
Vi var den første i Norge som 
fokuserte på DIY-oppussing, 
og skapte dermed en nisje. 
Vi har også en unik vinkling i 
byggevare-verden da vi retter oss 
hovedsakelig mot kvinner og har en 
feminin merkevare.

Hva synes du er de mest 
interessante dilemmaer? 
«Innovation requires education». Så 
til tross for at du har et fantastisk 
produkt må det gis opplæring i 
hvorfor et innovativt produkt er 
fantastisk. Dette er noe vi løser 
gjennom blogginnlegg, videoer, 

kundeservice og ofte stilte 
spørsmål på nettbutikken.

Dine 3 beste tips til andre som 
innoverer i samme sektor? 
1. Lytt til kunden  
2. Finn komplementære produkter 
til ditt hovedprodukt  
3. Vær på nett der kundene dine er

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Det siste året har vi vært på jakt 
etter komplementære produkter 
til bestselgerne våre. Vi driver med 
oppussing, men produktene våre 
dekket ikke alle områder av et rom.

Hvem inspirerer deg, gjennom 
lignende prosjekter? 
Elon Musk.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Markedsføring og tilstedeværelse 
på nett.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Nordmenn er i verdensklassen når 
det kommer til oppussing. Vi er 
flinke til å bruke Finn.no og gi nytt 
liv til gamle møbler.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid? Hvor sårbart alt er. Alt fra 
produksjon av varer, transport, 
mellom-leverandør og drift av egen 
butikk.

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det? Forsøker å være presis 
med beskjeder og forventninger, 
samt ha åpen kommunikasjon. Har 
lært at mine ønskede tidsrammer 
er urealistiske. Man må stadig 
fortsette å utvikle seg som leder.

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver? I fremtiden blir 
det viktigere og viktigere å 
tilby produkter produsert av 
miljøvennlige materialer. Er man i 
tillegg nettbutikk er det viktig at 
varen er fraktet bærekraftig.

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
«Sacrifice for what you love or 
what you love becomes what 
you sacrifice». Hvis man er en 
entreprenør eller leder må man 
vie mye tid til bedriften, så dette 
mottoet hjelper med å få ting i 
perspektiv.

Kan du oppsummere vår samtale 
med 3 ord? 
Netthandel, kundeopplevelse og 
oppussing.

SOME med Charlotte Warner Melby, Lindas dekor

Podkast #0702



KURS SPØRSMÅL

RIKTIG SVAR

35

Hva er hemmeligheten bak det gode 
salget til Lindas Dekor?
a) I stedet for å pushe et produkt
fokuserer heller Lindas Dekor på
resultatet og viser til kundenes egne
erfaringer og prosjekter som enkelt
kan gjennomføres ved hjelp av deres
produkter
b) Lindas Dekor pusher produktene sine
fortløpende slik at kunden alltid møter
noe nytt og spennende i deres nettbutikk
c) Lindas Dekor har fokusert sterkt på
service, og da ved hjelp av chatbot skapt
en mye mer effektiv kundeopplevelse på
deres nettside

I stedet for å pushe et produkt fokuserer 
heller Lindas Dekor på resultatet og 
viser til kundenes egne erfaringer og 
prosjekter som enkelt kan gjennomføres 
ved hjelp av deres produkter

Legg ut innlegg som engasjerer på de 
riktige plattformene

At kvinner kan fikse interiør selv uten 
hjelp av mannen

Hva mener Charlotte er viktig når det 
kommer til kunnskap om bedrift og bruk 
av sosiale medier?
a) Først og fremst ha en god utdanning
i bakhånd. Det kan virke enkelt å
markedsføre en bedrift via sosiale
medier, men det er mye man ikke kan
lære seg selv
b) All pr er god pr! Si ja til nærmest all
reklame og andre ting som kan gjøres for
dine kanaler på nettet
c) Legg ut innlegg som engasjerer på de
riktige plattformene

Hva er den største visjonen til Lindas 
Dekor?
a) At interiør er noe hele familien kan
fikse sammen – uansett alder
b) At interiør er noe man ikke skal bruke
hele fritiden på, lette løsninger gir mer
overskudd og et lykkeligere liv
c) At kvinner kan fikse interiør selv uten
hjelp av mannen

SOME med Charlotte Warner Melby, Lindas dekor

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

Innovasjon i norsk 
industriproduksjon
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende 
direktør I Duun Industrier, Karl Martin Eggen. DUUN jobber for å 
effektivisere jordbruksredskaper, og produserer utstyr som gjør 
den norske bonden og entreprenører mer effektiv i sitt arbeid. 
DUUN har eksempelvis hele 6 generasjoner med roboter i sin 
produksjon. I Episoden forteller Karl Martin om hvordan de skapte 
kultur for digital innovasjon i jordbruket og hvordan de nå har fått 
hele verden som marked.

Om bedriften
Duun industri AS ble etablert i 1956 og er produsent av 
vedutstyr, gjødselutstyr, beitepussere, traktorskjær, snøfresere 
og sandstrøere og frontlasterutstyr. Duun industri AS jobber for 
å gjøre den norske bonden og entreprenøren mer effektiv i sitt 
arbeid.

Refleksjon
Omstendigheter kan brått endre seg, noe vi har merket i 2020 med 
Covid-19. Hva er viktig for et selskap å tenke på når planen de har 
lagt ikke går som den skulle på grunn av uventede hendelser? Hva 
er viktigst, planen eller prosessen og analysen av planleggingen?

Tema:  PRODTECH 

Gjest:    Karl Martin Eggen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: TRONDHEIM

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Intersjonalisering  
• Elektrifisering av redskaper  
• Innovasjon  
• Robotisering  
•  Software innovasjon  

Anbefalt lesing: 

• Hører en del på podcaster det går mye i 
«Masters of Scale» med Reid Hoffmann 
ellers flere rundt temaet digital 
markedføring. 

• Conn Iggulden og hans bokserier om 
Djengis Kahn og Julius Cæsar

 
PRODTECH med Karl Martin Eggen, Duun Industrier 

PRODTECH
KARL MARTIN EGGEN
ADMINISTRERENDE 
DIREKTØR
DUUN INDUSTRIER

PODKAST #704 INNOVASJON I NORSK INDUSTRIPRODUKSJON. KARL MARTIN EGGEN, DUUN INDUSTRIER
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PRODTECH med Karl Martin Eggen, Duun Industrier

 Selv om mye av 
teknologiutviklingen 

fokuseres mot software 
og AI, tror jeg 

vareproduksjon vil bestå 
som viktige elementer i 
et samfunnsøkonomisk 

perspektiv fremover.
- Karl Martin Eggen
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Hvem er du, personlig og faglig?
Er utadvendt og trives god i positive 
relasjoner med andre. Etter studier 
i USA ble jeg ansatt i Cameron, et 
oljeserviceselskap som nå er en del 
av Schlumberger, og flyttet etter 
hvert til Stavanger.

Hvordan beskriver du oppdraget til 
din organisasjon?
Vi forvalter merkevarenavnet DUUN. 
Vi utvikler og produserer utstyr 
som gjør den norske bonden og 
entreprenører mer effektiv i sitt 
arbeid.

Hva motiverer deg mest ved dette 
oppdraget?
Blir motivert av å skape ting. Når 
vi lager et nytt produkt og starter 
testingen av dette blir jeg engasjert 
på vegne av den kommende 
kunden og hvilke muligheter dette 
produktet vil gi.

Hva synes du er de mest 
interessante dilemmaer?
Åpenhet og deling vs. målrettet 
fokus og strategi.

Dine 3 beste tips til andre som 
innoverer i samme sektor?
1. Ikke vær redd for å kontakte 
andre og dele informasjon – du får 
mer tilbake enn du gir fra deg 2. 
Ikke vær redd for å samarbeide med 
andre lokalt 3. Det vil ikke være noe 
alternativ til videreutvikling innen 
produksjonsteknologi

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?
- Øke effektiviteten i vårt 
sveisrobotanlegg og gjøre systemet 
mer intelligent - Utredning i 
forbindelse med å sy sammen 
teknologier i et nytt høglager-
basert plateverksted - Innføring 
av et nytt styringssystem (ERP) i 
bedriften

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Selv om mye av teknologi-
utviklingen fokuseres mot software 
og AI, tror jeg vareproduksjon (alt 
fra mat til mekaniske innretninger) 
vil bestå som viktige elementer i 
et samfunnsøkonomisk perspektiv 
fremover.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
De ansvarlige fagarbeiderne. Dette 
kan, hvis vi klarer å kombinere det 
med robotisering, føre til at Norge 
kan konkurrere internasjonalt innen 
vareproduksjon.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid?
Jeg tror den største varige 
påvirkningen vil være de nye 
digitale teknologiene som er tatt i 
bruk i større grad.

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det?
Er tilhenger av å gi ansvar og 
myndighet, og jeg opplever at de 
fleste vokser med oppgaven på 
grunn av dette.

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver?
Er overbevist om at varetransporten 
som har eksplodert de siste 10 
årene ikke er bærekraftig. Jeg tror 
også vi må finne en måte å få flere 
ut i arbeid for å kalle samfunnet 
vårt bærekraftig.

Et yndlingssitat eller livsmotto?
Dwight D. Eisenhowers: «Plans are 
nothing, planning is everything».

Kan du oppsummere vår samtale 
med 3 ord?
Lettbent, interessant og lærerikt.

PRODTECH med Karl Martin Eggen, Duun Industrier
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Hvor mange generasjoner med roboter 
har selskapet Duun tatt i bruk?
a) De startet med å ta i bruk roboter i
2019
b) 6 generasjoner
c) 3 generasjoner

3 generasjoner De var medstudenter på samme 
høyskole under et tverrfaglig prosjekt

1960. De produserte seilduker og 
etterhvert fiskeutstyr, garn, tau og sekker

En ingeniør og en økonom startet det 
innovative selskapet DUUN. Hvilken 
relasjon hadde disse to menneskene?
a) De var konkurrenter i arbeidslivet.
De representerte regjerende rivaler i
konsulent-bransjen
b) De var gift
c) De var medstudenter på samme
høyskole under et tverrfaglig prosjekt

Hvilket årstall ble DUUN etablert, og hva 
produserer selskapet?
a) 1960. De var en bilforretning som nå
i ettertid skaper innovative motorer til
både bil og båt
b) 1956. De produserer innovative
redskaper til bønder og jordbruk
c) 1960. De produserte seilduker og
etterhvert fiskeutstyr, garn, tau og sekker

PRODTECH med Karl Martin Eggen, Duun Industrier

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

PRODTECH
KARL MARTIN EGGEN
ADMINISTRERENDE 
DIREKTØR
DUUN INDUSTRIER
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Tema Perspektiv

Sirkularitet i kommunalt 
avfall
Hvordan jobber Innherreds Renovasjon IKS med sirkulær økonomi 
innen avfallsbransjen på et kommunalt nivå? Og offentlig eide 
selskaper har som regel en streng og stram budsjettering, likevel 
har Innherred Renovasjon IKS et sterkt fokus på innovasjon som 
ikke nødvendigvis kan budsjetteres. Hvordan klarer de dette? I 
denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende 
direktør i Innherred Renovasjon IKS, Geir Tore Leira, om innovasjon 
i offentlig og privat sektor i samarbeid og hvordan man skal få 
igang offentlig innovasjon.

Om bedriften
Innherred Renovasjon er et interkommunalt renovasjonsselskap 
som eies av kommunene Selbu, Malvik, Meråker, Stjørdal, 
Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy og Leksvik i Sør- og Nord-
Trøndelag. Innherred Renovasjon har et heleid datterselskap, 
Retura IR, som leier ut containere og leverer avfallsløsninger 
for næringslivet. Innherred Renovasjon er medeier i flere andre 
avfallshåndteringsselskaper.

Refleksjon
Innherred Renovasjon sin raske vekst skyldes 3 nøkkelfunksjoner. 
Hvilke er de, og hvordan kan andre norske aktører innen 
innovasjon la seg inspirere av dem?

Tema:  CLEANTECH 

Gjest:    Geir Tore Leira 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: TRONDHEIM

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Avfallshåndtering kommunalt
• Fremtidsrettet 
• Resirkulering 
• Sirkulær økonomi

Anbefalt lesing: 

• Jeg leser mye om det menneskelig 
perspektivet. Er opptatt av å forstå 
reaksjoner hos ulike typer folk. At ulike 
personligheter trigges av ulike drivere. 
Kompleksiteten i organisasjoner med 
mennesker forskjellighet er for meg 
spennende. 

• Situasjonsbestemt ledelse er ledesnor
 CLEANTECH med Geir Tore Leira, Innherreds Renovasjon IKS 

CLEANTECH
GEIR TORE LEIRA
ADMINISTRERENDE 
DIREKTØR
INNHERREDS 
RENOVASJON IKS

PODKAST #705 SIRKULARITET I KOMMUNALT AVFALL. GEIR TORE LEIRA, INNHERREDS RENOVASJON IKS
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CLEANTECH med Geir Tore Leira, Innherreds Renovasjon IKS

 Det å vise at selv 
om man er offentlig eid 

så kan man være med og 
skape prestasjonskultur 
og skape et fokus mot og 
utvikle ting for det beste 

for våre innbyggere.
- Geir Tore Leira
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Hvem er du, personlig og faglig?
Gift og familiefar med to barn. 
Kommer fra en toppidrettsfamilie 
og trives i naturen. Har interesse 
for å jobbe med og for folk for å 
skape noe.

Hvordan beskriver du oppdraget til 
din organisasjon?
Tilby innbyggerne effektive 
renovasjonstjenester med høyt 
servicenivå. Med fremtidsrettet 
teknologi, kompetanse og 
miljøfokus løser IR kommunenes 
oppgaver innen avfallsbehandling.

Hva motiverer nettopp deg ved 
dette oppdraget?
Det å vise at selv om man er 
offentlig eid kan man skape 
prestasjonskultur og et fokus mot 
å utvikle ting. Også det å skape 
arenaer der vi deler og utveksler 
kompetanse er spennende. IR har 
også vært pådriver for etablering 
av Europas mest moderne 
biogassfabrikk.

Hva synes du er de mest 
interessante dilemmaer?
Dynamikken mellom ny teknologi 
og menneskets motivasjon for 
endring.

Dine 3 beste tips til andre som 
innoverer i samme sektor?
1. Skaff et nettverk 2. Utvikle 
nysgjerrighet 3. Tør å dele kunnskap

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?
- Etablering av Civac – 
innovasjonsklynge i Midt-Norge - 
Fellesprosjektet Relt - Samarbeid 
med Felleskjøpet og Innovasjon 
Norge om et pilotprosjekt for 
produksjon av sekkejord uten 
torvtilsetting - Samarbeid med 
Arbor (sponfabrikk i Hattfjelldal) og 
Innovasjon Norge - Etablering av 
første biogass fyllestasjon

Hvem inspirerer deg, gjennom 
lignende prosjekter?
Marit Breivik og Walter Qvam.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Forholdet mellom digital teknologi 
og mennesket. De som klarer å få 
til lærende organisasjoner som ser 
muligheter med ny teknologi og 
er motivert for endring vil være de 
som har størst sjanse til å lykkes.

Hva gjør vi unikt godt i Norge 
av dette? Vi er flinkere til å dele 
kunnskap mellom bedrifter og ulike 
miljø, sammenliknet med resten av 
verden.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid?
Vi har tatt i bruk ny teknologi, det 
har vært mindre reising, samt et 
større fokus på regionale løsninger.

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det?
Jeg opptatt av å gi ansvar. Det 
er viktig å skape eierforhold til 
prosesser og vedtak som gjøres. 
Man må også kunne agere kjapt 
hvis det trengs. Det skal være kort 
avstand i hierarkiet - alle skal ses.

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver?
Vi tenker bærekraft i alle våre 
utviklingsprosjekter.

Et yndlingssitat eller livsmotto?
En centimeter bedre hver dag gir en 
meter forbedring på 100 dager.

Kan du oppsummere vår samtale 
med 3 ord?
Innovativ, motiverende og 
fremtidsrettet.

CLEANTECH med Geir Tore Leira, Innherreds Renovasjon IKS
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Hva skapte Innherred Renovasjon IKS i 
Midt Norge?
a) Et nabolag som delte energi seg i
mellom ved bruk av solcellepanel og ny
teknologi
b) Et biogass anlegg som håndterer avfall
med ny teknologi
c) En miljøstasjon som vasker ut de gode
byggematerialene fra en gravemasse som
kan gjenbrukes

Et biogass anlegg som håndterer avfall 
med ny teknologi

Lage sponplater av resirkulert trevirke Snakk med andre innen samme felt og 
oppdag ny kunnskap ved å samarbeide

Hva var datterselskapet Retura IR først i 
Norge med å gjøre?
a) Lage sponplater av resirkulert trevirke
b) Lage sementmasse av avgangsmasse
fra gruveindustrien
c) Skape et hus som fungerer med 100%
av sitt energibruk fra solcellepanel

Hvilke tips gir Geir Tore til Gründere?
a) Hold idéene dine innenfor ditt eget
firma, men sjekk hva som skjer i lignende
bedrifter rundt deg
b) Se opp til de aller største innen ditt
interessefelt
c) Snakk med andre innen samme felt og
oppdag ny kunnskap ved å samarbeide

CLEANTECH med Geir Tore Leira, Innherreds Renovasjon IKS

Scann og besøk bedriften
https://ir.nt.no/

CLEANTECH
GEIR TORE LEIRA
ADMINISTRERENDE 
DIREKTØR
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Tema Perspektiv

Innovasjon i en 
konservativ bransje
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i 
Securo, Frode Resve. Securo produserer brannsikre lufteventiler 
basert på den anerkjente Firebreather teknologien. Frode forteller 
om hvorfor han mener alle i bransjen bør innovere, med tanke på 
å utvikle produkter som også utvikler bransjen. Silvija og Frode 
diskuterer hvordan man kan bruke innovasjon i en konservativ 
bransje som en motor for bærekraft, og Frode deler om hvordan 
Securo innoverer for sirkularitet i byggebransjen.

Om bedriften
Securo produserer brannsikre lufteventiler basert på den 
anerkjente Firebreather teknologien. Securo ble grunnlagt i 2006 
av Geir Jensen som etter lang tid innen brannprosjektering og 
brannrådgivning opplevde at det var et behov i bransjen som det 
ikke fantes gode produkter for. «Protecting people» er mer enn 
et slagord for dem i Securo, det er noe de etterstreber i deres 
hverdag gjennom å ha de mest sikre produktene på markedet og 
gjennom å kontinuerlig jobbe for tryggere regelverk både nasjonalt 
og internasjonalt.

Refleksjon
Som gründer tar man ofte en stor risiko hvor man kan ende 
med å gå konkurs. Hva kan vi lære av USA når det kommer til 
dette? Og er det lurt å støtte gründere som stadig går konkurs

Tema:  BUILDTECH 

Gjest:    Frode Resve 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: TRONDHEIM

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Omstilling  
• Å ta sjanser  
• Samhandling 
• Sirkularitet i vedlikehold 

Anbefalt lesing: 

• Brennaktuelt.no er en side hvor man 
kan få med seg mye rundt det som skjer 
innen brannfeltet. 

• I tillegg har man Brann & sikkerhet som 
utgis av Brannvernforeningen. 

• For mer generelt rundt bygg er det mye 
informasjon å hente på bygg.no. 

• En Europeisk side om brannsikkerhet og 
bransjen er Fire Safe Europe.

 BUILDTECH med Frode Resve, Securo 
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SECURO
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 Når bjellesauer gir 
krav, så endrer bransjen 

seg
- Frode Resve
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Familiemann med to barn på 14 
og 17 år. Har hatt forskjellige verv 
innen barnas fritidssysler. Ellers 
tilbringer jeg tid ute i naturen, 
både ved sjøen og på fjellet. På 
jobb prøver jeg å være en leder 
som legger til rette for at de 
ansatte skal kunne lykkes med sine 
arbeidsoppgaver.

Hvordan beskriver du oppdraget til 
din organisasjon? 
Utvikle og selge verdens beste 
brannsikringsprodukter innenfor 
vår nisje, som er brannsikre 
ventiler. Dette gjør vi ved å 
fremheve kompetanse, samt å være 
innovative og ansvarlige.

Hva motiverer deg mest ved dette 
oppdraget? 
Jeg føler meg priviligert som får 
lov til å jobbe med noe som kan 
utgjøre en forskjell. Slagordet til 
Securo er «Protecting People».

Hva synes du er de mest 
interessante dilemmaer? 
Ytelse mot pris. Å være nøye gir 
ofte det dilemmaet at det koster 
en del, noe som igjen vil gi utslag i 
pris.

Dine 3 beste tips til andre som 
innoverer i samme sektor? 
Man bør innovere med tanke på å 
utvikle produkter som også utvikler 
bransjen. Dette har eksempelvis 
Tesla gjort for bilbransjen.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Det siste året har vi jobbet med en 
ny produksjonsmetode som gjør at 
vi kan lage helt nye produkter.

Hvem inspirerer deg, gjennom 
lignende prosjekter? 
Elon Musk.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Endringsledelse og 
tilpasningsdyktighet. Ting endrer 
seg raskt.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
En del bransjer er 
tilpasningsdyktige. Vi må fortsette 
å sette søkelys på dette, og 
myndighetene må legge til rette for 
det.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid? Det har vist at vi må fungere 
som team. Det har også vist at vi 
må tenke endringsledelse – man 
kan ikke sitte på gjerdet i slike 
situasjoner.

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det? Jeg sitter ikke med 
pisken, men prøver å legge til 
rette for at alle skal bli den beste 
versjonen av seg selv og dermed 
kan bygge et godt team.

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver? 
Jeg tror det er viktig for alle å ha et 
forhold til bærekraftperspektivene. 
Om ikke alle FN’s mål så er 
det viktig å se om man burde 
implementere noen av dem.

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
Thomas A. Edison: «I have not 
failed. I’ve just found 10 000 ways 
that won’t work».

Kan du oppsummere vår samtale 
med 3 ord? 
Omstilling, sjanser, og samhandling.

BUILDTECH med Frode Resve, Securo

Podkast #0706
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Hva mener Frode om bruk av treverk til 
bygging av hus i henhold til sikkerhet?
a) Det kan helt fint brukes om man har
de nyeste brannsikringene
b) Treverk bør forbys med tanke på
brannfare, uansett hvilke brannsikring
man bruker
c) Ut ifra en analyse av Secure viser
det seg at over 70 % av husbrann er i
hus laget av treverk. Treverk bør derfor
beises før det benyttes som bygg-
materiale

Det kan helt fint brukes om man har de 
nyeste brannsikringene

Det må komme høyere krav innenfor 
brannforskrifter og de offentlige byggene 
må vise vei

Om en gründer går konkurs i Norge 
erklæres som regel utviklingen av idéen 
som ferdig fordi en mister troen, mens i 
USA ser man på en konkurs som lærdom 
til å fortsette enda sterkere

Hva må til for at brannsikringene blir 
bedre?
a) Om du har et nytt produkt som
er bedre enn konkurrentene så vil
brannsikringen alltid være i konstant
utvikling og kundene vil ha det
produktet, koste hva det koste vil
b) Ny teknologi koster, og for at de fleste
skal få bedre brannsikrings-systemer
så må vi finne billigere løsninger enn de
som er kommet på markedet nå
c) Det må komme høyere krav innenfor
brannforskrifter og de offentlige byggene
må vise vei

Hva mener Frode er den største 
forskjellen når det kommer til gründere i 
USA og Norge?
a) Hvem som helst kan være
gründer i Norge med de fantastiske
hjelpeapparatene og støtteordningene
vi har, i USA er det langt færre som kan
satse på sine idéer
b) Om en gründer går konkurs i Norge
erklæres som regel utviklingen av idéen
som ferdig fordi en mister troen, mens i
USA ser man på en konkurs som lærdom
til å fortsette enda sterkere
c) Han mener det er alt for mange små
gründere i Norge, i USA er det heller 
færre, men større satsninger. Da er veien 
til kokurs mye lenger

BUILDTECH med Frode Resve, Securo

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

Å tørre å prøve
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i 
Moen Marin, Terje Andressen, om at for å muliggjøre et grønt 
skifte i havbruksnæringen som må det gjøres større bruk av 
miljøvennlige løsninger, og at vi må minimere co2-avtrykket 
fordi det er "good for business". Varemerket Moen Marin 
er i dag verdens største leverandør av arbeidsfartøyer til 
havbruksindustrien. Terje forteller om hvordan Moen Marin bidrar 
til vekst og utvikling langs kysten i Norge i en av verdens viktigste 
og mest spennende næringer. Silvija og Terje diskuterer også 
hvordan vi kan få til en bærekraftig matproduksjon, samtidig som 
vi tar ansvar for et  så lavt co2-avtrykk som mulig. 

Om bedriften
Varemerket Moen Marin er i dag verdens største leverandør av 
arbeidsfartøyer til havbruksindustrien. Moen Marin leder an i 
elektrifisering og digitalisering av fiskeri- og havbruksflåten. 
November 2019 ble Scale AQ eneeier av Moen Marin AS. Scale AQ 
er resultatet av 40 års erfaring, og består av Steinsvik, Aqualine, 
AquaOptima, Pan Logica. Nå er også Moen Marin en del av teamet. 
Sammen ønsker teamet å gjøre hverdagen enklere for oppdrettere 
ved å tilby en komplett portfolio av produkter og tjenester til 
havbruksnæringen.

Refleksjon
bruker norsk kompetanse. Hva kan andre norske selskaper lære av 
Moen Marin sin globale suksess for å skape mer norsk muskelkraft 
der ute i verden?

Tema:  OCEANTECH 

Gjest:    Terje Andreassen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: TRONDHEIM

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Å fokusere på menneskene og 
kompetansen 

• Åpenhet for teknologiske 
innovasjoner 

• Viktigheten av bærekraftsfokus i hele 
verdikjeden 

• «clean ocean is good for business»
• Utvikling generelt

Anbefalt lesing: 

• MoenMarin.no
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 Clean ocean is good 
for business

- Terje Andreassen
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Hvem er du, personlig og faglig? 
53 år, gift og har 3 barn. Har 
utdannelse som Siviløkonom, og 
har alltid hatt stor interesse for 
fiskeri- og havbruksnæringen. Blir 
motivert av å arbeide sammen med 
dyktige medarbeidere som liker å 
jobbe utviklingsorientert samtidig 
som det er fokus på å skape 
resultater.

Hvordan beskriver du oppdraget til 
din organisasjon? 
Levere høykvalitets arbeidsbåter 
og utstyr til fiskeri og 
havbruksnæringen som dekker 
våre kunders behov både i nåtid og 
fremtid.

Hva motiverer nettopp deg ved 
dette oppdraget? 
Det å være en del av en global 
bransje som representerer en av 
Norges viktigste fremtidsnæringer 
både i forhold til å drive bærekraftig 
matproduksjon og bidra til å 
utvikle miljøvennlige teknologiske 
løsninger.

Er det noen interessante 
dilemmaer?
 Industrialisert matproduksjon 
påvirker også forbrukermiljøet – 
men mat må man ha. Utfordringen 
blir følgelig å utføre dette på en så 
skånsom måte som mulig.

Dine 3 beste tips til andre lignende 
selskaper? 
1. Fokusere på menneskene og 
kompetansen  
2. Åpenhet for teknologiske 
innovasjoner  
3. Bærekraftsfokus i hele 
verdikjeden

Dine viktigste prosjekter siste året? 
- Leveranse av verdens største 
diesel-elektriske fiskefartøy med 
elektrisk fremdrift  
- Leveranse av våre første diesel-
elektriske hybride arbeidsbåter

Hvem inspirerer deg? 
Alle vår ansatte som gjør en 
fantastisk jobb hver dag – og 
alle som jobber i fiskeri og 
havbruksnæringen som bidrar til 
vekst og utvikling langs kysten i 
Norge.

Hva er relevant kunnskap for 
fremtiden?
Brukererfaring, prosjektledere, 
ingeniører med variert bakgrunn 

innenfor automasjon/elektro, 
maskiningeniører, skipsingeniører, 
vedlikeholdsingeniører, veterinærer, 
fiskehelsepersonell – og ikke minst 
digital kompetanse satt i system.

Hva gjør vi unikt godt i Norge? 
Vi har naturgitte forutsetninger 
og lang tradisjon for å holde på 
med fiskeri- og havbruk. Vi tør å 
satse og det er mye grunderskap i 
kulturen.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid? 
At verden er liten – vi er alle 
avhengige av og påvirket av 
hverandre. Tror også det er hevet 
over enhver tvil at verden på mange 
vis vil jobbe annerledes etter Covid.

Dine 3 beste ledelses-tips? 
1. Deleger av ansvar og ha en kultur 
hvor det er lov å gjøre feil  
2. Regelmessig og strukturert 
kommunikasjon på alle nivå  
3. Verdsette forskjellig kompetanse 
og dyrke den enkeltes sterke sider 
på tvers av organisasjonen

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver? 
- Fokus på bærekraftig 
matproduksjon  
- Grønt skifte i havbruksnæringen  
- Mer bruk av miljøvennlige 
løsninger

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
«Clean ocean is good for business».

OCEANTECH med Terje Andreassen, Moen Marin
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Hvor mange båter har Moen Marin bygget 
siden 2008?
a) 100 båter
b) 50 båter
c) 200 båter

100 båter Arbeidsbåter til fiske- og 
havbruksnæringen

Moen Marine produserer i over 7 
forskjellige land i Europa

Hvem lager Moen Marin båter 
hovedsaklig til?
a) Arbeidsbåter til fiske- og
havbruksnæringen
b) Privatpersoner og småbedrifter
c) Oljeindustrien

Hvor produserer Moen Marin båtene 
sine?
a) Bare i Norge med norsk design- og
ingeniørkunnskap
b) Moen Marine produserer i over 7
forskjellige land i Europa
c) Norge, Kroatia og Kina

OCEANTECH med Terje Andreassen, Moen Marin

Scann og besøk bedriften
https://www.moenmarin.no/
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Lørn manifesto 
Ingen bør kaste bort tid og penger på ferdigheter som snart er ubrukelige. Vi 
må lære relevante ting for den fremtiden vi skal inn i. En reklame spør: do you 
think it is about mindset or skillset? Svaret er: BOTH! Mindset uten skillset er 
ubrukelig; skillset uten mindset er rettningsløs.

Skillsa for fremtiden vil være en kombinasjon av teknologisk kunnskap og mot 
til å tenke selv. Vi må tørre å mene noe om hvordan denne fremtiden skal være, 
for å kunne ta aktive valg.Det er for enkelt å si at «vi bare lærer kidsa å kode». 
Det er alle som må lære og vi må lære mer enn koding. Vi trenger å lære kidsa og 
alle andre, DIGITAL SKAPERKRAFT. Vi må bli noe mer enn gode forbrukere av ny 
teknologi – vi må kunne skape den om. Og vi voksne må ikke tåle så inderlig lett 
den læringen som ikke gjelder oss selv.

Men hva er de nødvendige ferdigheter for fremtiden?
Direkte konkurranse mot roboter er en tapt kamp for mennesker. Roboter, 
automasjon og AI dreier seg om det maskinene er veldig gode på. Det er å 
kunne lese og finne mønstre i store data mengder, men det å tolke disse 
mønstrene på riktig måte, en måte som også er kulturelt og politisk forankret, 
som speiler den uhyre komplekse menneskelige psyken, det er bare mennesker 
som kan og bør gjøre. Bedre og billigere roboter vil kunne utføre de fleste av 
våre rutinemessige oppgaver som krever liten eller ingen kreativitet. Derimot 
oppgaver som krever fleksibel handling i uforutsigbare omgivelser, og som krever 
empati, vil mennesker alltid være flinkere til. AI passer godt for administrative og 
rutinemessige oppgaver. Mennesker er uovervinnelige på oppgavene som krever 
omsorg og omtanke. Uansett vil det være spennende og kreve mye ny kunnskap.

Claude Shannon, faren til Informasjonsteori, sa: «We know the past but cannot 
control it. We control the future but cannot know it».

Bli med og utforsk fremtiden, så vi kan sammen drive den i en god retning.

Gründer 
Silvija Seres
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Du vil LØRNE om: 

• 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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