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Framtiden innebærer store endringer og transfor-
masjoner. Derfor må vi ha de rette folkene til rett tid. 
Vi må forholde oss til utfordringen og ta strategiske, 
koordinerte og operasjonelle grep, og det er her det 
regionale kompetansepolitiske arbeidet kommer inn.

CISCO sin hensikt er å skape en verden full av 
muligheter med å bygge bro med sin teknologi. CISCO er 
spesialisert på network og optimaliseringen av det for å 
treffe alt fra såkalte gamere til nødvendige installasjoner 
for å bygge nevnte broer. Her kan du lese om historiene 
fra CISCO produsert.

CISCO
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Tema Perspektiv

Hjemmekontor, sikkert 
og effektivt
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Technical 
Solutions Architect i Cisco, Christian Nordve. I Cisco jobber 
Christian med sikkerhetsteknologi og løsninger for å muliggjøre 
nytenkning, og har blant annet vært med på å forme nye Campus 
Aas ved NMBU. I episoden går han inn på det dagsaktuelle temaet 
«hjemmekontor» som mange har måttet forholde seg til som følge 
av Covid-19, og gir deg sine 3 beste tips for et sikkert og effektivt 
hjemmekontor. Christian forteller også om farene som kan oppstå 
når selskaper hiver seg på nye teknologiske «hyper» uten å helt ha 
på plass fundamentale ting først. Denne episoden er laget digitalt 
i samarbeid med Cisco.

Om bedriften
Cisco Systems, Inc. er et globalt selskap som produserer 
teknologi og leverer tjenester innen nettverk og kommunikasjon. 
De selger sine produkter under merkenavnene «Cisco», «WebEx» 
og «Scientific Atlanta». De har rundt 75 000 ansatte globalt og 
hovedkontoret ligger i San Jose i California i USA.

Refleksjon
På hvilken måte kan en kunde forklare hvilken løsning de behøver 
når de ikke har nok kunnskap om teknologien som finnes? Og 
hvilke forskjellige måter går Cisco frem på for å gi kunden den 
beste løsningen for dem som andre aktører kan lære av?

Tema:  NETWORK 

Gjest:   Christian Nordve 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: OSLO

Vert: Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Sikker digital kommunikasjon
• Brukervennlighet på hjemmekontor
• Viktigheten av oppdateringer
• VPN Fler-faktor verifiseringer

Anbefalt lesing: 

• Digital sikkerhet (Håkon Bergsjø, Ronny
Windvik og Lasse Øverlier)

• «Datasikkerhet for Ledere» Nettkidsa

NETWORK med Christian Nordve, Cisco 

NETWORK
CHRISTIAN NORDVE
TECHNICAL SOLUTIONS 
ARCHITECT
CISCO
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Podkast  #0637

NETWORK med Christian Nordve, Cisco

 Nå sitter vi på 
hver vår tue mer enn 

noen gang, vi jobber fra 
hjemmekontor samtidig 

som vi prøver å drive med 
hjemmeundervisning. 

Dette kom nok litt brått på 
mange, nå gjelder det å få 
opp løsninger og skalere 

det.
- Christian Nordve



Intervju
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Utdanning og hobby? 
Jeg har 5 år i forsvaret og en 
utdanning fra BI med fokus på 
strategi, markedsføring og HR. 
Hobby: jeg er pappa til to aktive 
tenåringer, så hvis logistikk-
ansvarlig og materialforvalter er 
en hobby så er det de tingene jeg 
bruker mest tid og energi på.

Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i innovasjon- og 
teknologi? 
Jeg heter Christian. Er 48 år. Gift 
og har to barn på 13 og 16. Jeg har 
nok en iboende trang til å finne ut 
hvordan ting fungerer og å få med 
folk i ulike deler av operasjonen til 
å forstå hva teknologi er.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Hjelpe folk i organisasjonene med 
de tingene jeg akkurat nevnte og 
å være med å diskutere valg av 
teknologi.

Hva fokuserer du på? 
Jeg er jo sikkerhetsmann, så mye 
av det jeg driver med har jo passer-
spissen i sikkerhet.

Hvorfor er det spennende? 
Jeg har jobbet med hvordan vi 
kan bruke sikkerhetsteknologi og 
løsninger til å gjøre forretningen 
i stand til å gjøre nye ting, eller 
gamle ting på nye måter som er 
mer rasjonelt og effektivt. Når vi 
virkelig får til ting åpner vi nye 
muligheter for kunder.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Det er et paradoks i bransjen at folk 
hiver seg på nye “hyper” selv om de 
ikke har fått løst de underliggende 
og kanskje fundamentale tingene.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Jeg var med på å forme Campus 
Aas, som er den nye Campusen på 
NMBU.

Dine andre favoritteksempler på 
lignende prosjekter, internasjonalt 
og nasjonalt? 
Den nye Flyplassen i Tyrkia og 
security operations der.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? At teknologer forstår 
forretningen de skal understøtte - 
vi er en støttefunksjon. Og så MÅ 
ledere forstå teknologi bedre. Jeg 
ser og at programmeringskunnskap 
blir viktigere og viktigere.

Hva gjør vi unikt godt i Norge 
relatert til alt dette? 
Vi er et land som er velsignet med 
et fantastisk skolevesen.

Anbefalt lesing- eller seing om 
ditt felt? Jobb: Digital sikkerhet 
(Bergsjø, Windvik og Øverlier). To 
av disse gutta har også en bra 
bok som heter «Datasikkerhet for 
Ledere» som jeg kan anbefale. 
For foreldre: En bok som heter 
«Nettkidsa».

Et yndlingssitat? 
Speed is not a replacement for 
direction.

NETWORK med Christian Nordve, Cisco

Podkast  #0637
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Hva er Christians oppgave i Cisco?
a) Å finne teknologiske løsninger på
kundenes problemstillinger
b) Han er økonomiansvarlig
c) Han bygger hardware tjenester til
større bedrifter

Å finne teknologiske løsninger på 
kundenes problemstillinger

Campus Ås Ledere bør kunne teknologi bedre

Hva var Christian med på å forme som 
fremmer miljø - og biovitenskap i Norge?
a) Campus Ås
b) Cisco Norge
c) Webex

Hva mener han ledere bør kunne bedre?
a) Ledere bør kunne teknologi bedre
b) Ledere bør kunne mer om følelser
c) Ledere bør være mer åpen for innspill
fra ansatte under seg

NETWORK med Christian Nordve, Cisco

Scann og besøk bedriften
https://www.cisco.com/c/no_no/index.html

NETWORK
CHRISTIAN NORDVE
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ARCHITECT
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Tema Perspektiv

IoT, connectivity and 
computing
In this episode of #LØRN. Silvija talks to system architect, Frank 
Tuhus, about how IOT will change our needs and how we can use 
it to solve a problem rather than just creating a new “thing”. Frank 
is the Data Center CSE and lead for Cisco's Technocamp track, 
and in the podcast Silvija and Frank also discusses whether the 
Covid-19 crisis may have had positive effects on the pace of which 
IoT is developing. 

Om bedriften
Cisco enables people to make powerful connections--whether in 
business, education, philanthropy, or creativity. Cisco hardware, 
software, and service offerings are used to create the Internet 
solutions that make networks possible--providing easy access 
to information anywhere, at any time. In addition to its products, 
Cisco provides a broad range of service offerings, including 
technical support and advanced services. Cisco sells its products 
and services, both directly through its own sales force as well as 
through its channel partners, to large enterprises, commercial 
businesses, service providers, and consumers.

Refleksjon
Vi kan bruke sensorer til å måle digitalt i stedet for at mennesker 
skal gjøre ukentlige rapporter. På denne måten kan vi måle oftere 
og også mer korrekt. Frank sier de har hatt mange vellykkede 
piloter hvor selskaper har fått prøvd denne løsningen, men at de 
ender med å takke nei til dette systemet. Hva kan være grunnen til 
det, og er det noe problematisk med slike løsninger?

Tema:  NETWORK 

Gjest:   Frank Tuhus 

Språk:  ENGLISH

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: OSLO

Vert: Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• IoT
• Covid-19
• Digitalisering

Anbefalt lesing: 

• Cisco.com/goIOT

NETWORK med Frank Tuhus, Cisco 

NETWORK
FRANK TUHUS
SYSTEM ARCHITECT
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PODKAST #638 IOT, CONNECTIVITY AND COMPUTING. FRANK TUHUS, CISCO
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Podkast  #0638

NETWORK med Frank Tuhus, Cisco

 You have to take the 
risk and say; yes, i know 
i have these systems and 

these ways of doing things, 
but I need to learn about 

all the new ways to do this 
and maybe step out of my 
comfort zone to try new 

ways of working.
- Frank Tuhus
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Education and hobbies? 
IT at Vestfold University College, 
CCIE certification in Cisco. 
Hobbies: Sailing, boating and music.

Who are you, personally and 
professionally?  
I work in Cisco and live in the 
country. Have worked with 
technology and IT since I started 
working.

What is the most important thing 
you do at work? 
Helps customers and partners 
arrive at cost-effective and good 
technical solutions.

What do you focus on in technology 
/ innovation? 
IoT and digitization.

Why is it exciting? 
Digitization has a very high focus 
today and will over time have a 
great effect on the society we live 
in.

What do you think are the most 
interesting controversies? 
The completely unnecessary 
discussion about which carrier IoT 
data should use. I think we need 
more than one carrier, and we 
should use the one that is best 
suited and most cost effective.

Your own relevant projects last 
year? 
Digitization of Municipality Norway 
and Smart construction.

What do you think is relevant 
knowledge for the future? 
Collaboration and the ability to 
share.

What do we do uniquely well in 
Norway from this? 
We have many good developer 
environments and run many 
exciting processes around 
digitization.

Any new perspectives with Covid? 
Covid gives us a huge acceleration 
of digitized and digital 
communication.

Summarize our conversation with a 
sentence. 
Cisco.com/goIOT.

NETWORK med Frank Tuhus, Cisco

Podkast  #0638
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What is important when it comes to 
creating a product?
a) That it creates value for the costumer
b) That the product gets several users
c) That it is easy to understand

That it creates value for the costumer That it should send different type of 
messages to different kind of users

Use the labor in Norway instead of 
looking for people in other countries

What are Frank’s thoughts about the 
usage of sensors?
a) That it should send different type of
messages to different kind of users
b) That it should be used in health care
to tell if you have Covid-19
c) That sensors will replace people from
their jobs

What is Frank’s advice to Norway when 
it comes to running a company?
a) Use the labor in Norway instead of
looking for people in other countries
b) Find the most suitable people for the
job, even if you have to look outside of
the country
c) Think bigger and find bigger
companies in the world to work with

NETWORK med Frank Tuhus, Cisco

Scann og besøk bedriften
https://www.cisco.com/c/no_no/index.html

NETWORK
FRANK TUHUS
SYSTEM ARCHITECT
CISCO
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Tema Perspektiv

Hva muliggjør software 
definerte nettverk?
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Technical 
Solutions Specialist i Cisco, Victoria Engh. Victoria vokste opp 
i USA og med en nysgjerrighet rundt hvordan teknologiske ting 
fungerte. I Cisco jobber hun med å hjelpe kunder og partnere 
med å ta riktig valg når det gjelder nettverk, med hovedfokus på 
enterprise networking-porteføljen. I episoden forklarer Victoria 
hva en API er, hvordan og hvorfor man bør jobbe med å utdanne 
sine kunder, samt hvordan selskaper bør rigge seg til når vi går 
inn i en mer software-drevet verden. Hun forteller også om et 
spennende prosjekt hvor Cisco stod bak infrastrukturen for 
internettilgang under Palmesus-festivalen. Denne episoden er 
laget i samarbeid med Cisco.

Om bedriften
Cisco Systems, Inc. er et globalt selskap som produserer 
teknologi og leverer tjenester innen nettverk og kommunikasjon. 
De selger sine produkter under merkenavnene «Cisco», «WebEx» 
og «Scientific Atlanta». De har rundt 75 000 ansatte globalt og 
hovedkontoret ligger i San Jose i California i USA.

Refleksjon
Norge er flinke til å ta i bruk ny teknologi, mens USA er flinkere 
når det kommer til selve investeringen i ny teknologi. Hvordan 
lære av hverandre og sette konkurranseinstinktet til side, på en 
måte som er fordelaktig for alle deler av dette markedet?

Tema:  NETWORK 

Gjest:   Victoria Engh 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: OSLO

Vert: Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Kundefokus
• Softwaredefinerte nettverk
• API

Anbefalt lesing: 

• Victoria sin bloggpost om Palmesus

NETWORK med Victoria Engh, Cisco 

NETWORK
VICTORIA ENGH
TECHNICAL SOLUTIONS 
SPECIALIST
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NETWORK med Victoria Engh, Cisco

 Cisco har en stor og 
ekspansiv portefølje som 
fort kan bli forvirrende, 

men målet mitt er å få folk 
til å se helhetsbildet og sy 

sammen løsningen.
- Victoria Engh



Intervju
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i innovasjon- og 
forskning? Jeg er førstegenerasjons 
amerikaner som er heldig nok til at 
foreldrene mine var veldig bestemt 
på at jeg skulle snakke norsk 
hjemme i Connecticut. Jeg er veldig 
glad i å reise og har bodd i USA, 
Frankrike, Singapore, Nederland, og 
nå Norge. Jeg har vokst opp med 
teknologi og ville vite hvordan alt 
fungerte. Jeg ble inspirert av en 
lærer på videregående som fortalte 
at jeg burde se på en bachelor i 
ingeniørfag - the rest is history.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Det viktigste jeg gjør er å få kunder 
og partner til å forstå teknologien 
til Cisco og få dem til å ta riktig valg 
når det gjelder nettverket.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi/innovasjon? 
Jeg fokuserer på enterprise 
networking porteføljen, så 
switching, routing, og Software-
Defined Access. Som en hobby, 
er jeg interessert i hvordan AI/ML 
nå er integrert i nettverket – noe 
vi kommer til å se blir mer og mer 
relevant i SD-Access.

Hvorfor er det spennende? 
SDN, eller SD-Access som det 
heter i Cisco verden, er en helt ny 
måte å tenke på for mange. Alt som 
var gjort manuelt tidligere, er nå 
sentralisert og styrt fra en GUI-
plattform. Det betyr at vi frigjør IT-
avdelingens tid og ressurser.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
AI/ML er et misforstått område 
innenfor nettverket i dag. Mange 
er bekymret for jobben sin og at 
AI eller en SDA-løsning betyr at 
IT avdelinger ikke har behov for 
mennesker lenger. Det er ikke sant!

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? Det morsomste var 
sommerfestivalene i Norge. 
Det som festivaldeltagerne og 
mobilbrukerne ikke ser under 
Palmesus er hvor mye arbeid som 
ligger bak det å tilby internettilgang 
til en strand som ikke hadde WiFi-
infrastruktur til å begynne med.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? APIs are the future! 
Når selskaper som Cisco åpner opp 
nettverket via open standards og til 
tredjepartsapplikasjoner, betyr det 
at alle blir nødt til å ha kompetanse 
innenfor APIer – hva det er, hvordan 
det fungerer, etc.

Et favoritt sitat? 
“Science and technology 
revolutionize our lives, but memory, 
tradition and myth frame our 
response” - Arthur Schlesinger.

NETWORK med Victoria Engh, Cisco

Podkast  #0639
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Hva gjør en Technical Solution 
Specialist?
a) Jobbe tett på partnere og kundene for
å skape forståelsen ovenfor teknologien
b) De jobber med å perfeksjonere
teknologien internt i større selskaper de
er ansatt under
c) De jobber med å finne bærekraftige
teknologiske løsninger

Jobbe tett på partnere og kundene for å 
skape forståelsen ovenfor teknologien

Fenomenet løfter nettverk opp fra 
statiske nettverk, og gjør det dermed 
mulig å konfigurere alle boksene fra et 
sted

De hører på erfaringer fra kunder som 
bruker produktet fra ikke-perfekte 
settinger

Hva menes med “software defined 
access”?
a) Fenomenet gjør det mulig for alle i et
bestemt område å koble seg tråløst på
nettverket
b) Fenomenet gjør det lettere
å kommunisere, og sikre god
internettilgang hos alle brukere
c) Fenomenet løfter nettverk opp fra
statiske nettverk, og gjør det dermed
mulig å konfigurere alle boksene fra et
sted

Hvordan lærer CISCO hvordan løsningene 
de utvikler fungerer?
a) De har mange rutiner som
gjennomføres grundig som idiot-forsikrer
løsningene
b) De hører på erfaringer fra kunder
som bruker produktet fra ikke-perfekte
settinger
c) De tester ut produktene grundig selv,
helst 500 ganger av et fast brukerpanel
som forbruker løsningen som ønskelig,
før løsningen lanseres

NETWORK med Victoria Engh, Cisco

Scann og besøk bedriften
https://www.cisco.com/c/no_no/index.html

NETWORK
VICTORIA ENGH
TECHNICAL SOLUTIONS 
SPECIALIST
CISCO
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Tema Perspektiv

Data centers in a DevOps 
world.
In this episode of #LØRN Silvija talks to Technical Solutions 
Specialist at Cisco, Edvard Haugland, about how your job might 
change in the near future. He makes an interesting claim that 
his hobbies are curiosity and experimentation and he works a 
lot to explore opportunities in construction. A technical solution 
specialist, focused on all-things data center, especially on 
networking on cloud architectures, Edvard has been at Cisco 
since 2014. He joined Cisco’s trainee program, CSAP, in Amsterdam 
and since then he has always been focused on data center 
technologies, and during the years, he has been able to work on 
projects that span the complete Cisco data center portfolio.

Om bedriften
Cisco Systems, Inc. is a global company that manufactures 
technology and provides networking and communications 
services. They sell their products under the brand names "Cisco", 
"WebEx" and "Scientific Atlanta". They have around 75,000 
employees globally and are headquartered in San Jose, California, 
USA.

Refleksjon
You don’t need to be worried about losing your job in the future, 
if you are willing to work, adapt and learn. Why is it especially 
important to have good leadership in the areas that are constantly 
changing?

Tema:  NETWORK 

Gjest:   Edvard Haugland 

Språk:  ENGLISH

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: OSLO

Vert: Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• The future of jobs
• All-things data center
• Cyber security
• Leadership

Anbefalt lesing: 

• For developers: Cisco CCNA
• For Network Engineers: Cisco DevNet

NETWORK med Edvard Haugland, Cisco 
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NETWORK med Edvard Haugland, Cisco

 We must focus on 
the opportunities and not 

be afraid of change.
- Edvard Haugland
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i innovasjon/teknologi? 
En person som er veldig opptatt 
av å hjelpe andre. Det var i første 
omgang dette det som motiverte 
meg til å studere økonomi og 
det er det som motiverer meg i 
min jobb nå. Jeg jobber nå som 
data centre specialist med fokus på 
nettverk og cloud.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? Å hjelpe våre kunder med 
å finne nye måter å jobbe på slik 
at de får realisere deres strategi 
og nå sine mål. Dette er sant for 
både private og offentlige aktorer i 
samfunnet.

Hva fokuserer du på?  
All-things data center egentlig. Jeg 
er ansvarlig for å støtte våre selgere 
og kunder med kunnskap på Cisco 
sine nettverksløsninger.   

Hvorfor er det spennende? 
I en hyper-connected verden hvor 
den eneste konstant er at alt 
kontinuerlig endrer seg, det å bygge 
sikre, stabile, performant, og enkelt 
å drifte nettverk er avgjørende for 

å kunne levere de digitale tjenester 
de lokale og globale samfunn 
trenger.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?  
Vi møter mange kunder som tror at 
det å flytte så mange applikasjoner 
som mulig til en skytjeneste 
kommer til å gi automatiske 
besparelser til organisasjonen.  
Dette vanligvis stemmer ikke, og 
etter noen få måneder må de snu 
tilbake til sine datasentre.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?  
Vi jobbet med et advokatfirma som 
trengte å bygge opp infrastrukturen 
på nytt slik at de kan levere nye 
tjenester som sørger for at de kan 
beholde sitt konkurransefortrinn og 
nå nye kunder i nye markeder.   

Dine andre favoritteksempler på 
lignende prosjekter, internasjonalt 
og nasjonalt? 
Vi jobber med noen kunder fra det 
offentlige sektor i Norge som også 
tenker i samme retning. Det er 
veldig spennende å se at offentlige 
organisasjoner tar ledelsen på 
hvordan de tenker på sikkerhet, 
drift og cloud.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? Veldig enig med 
Anne-Sofie Risasen her: Neste 5 år:  
Hvordan designe sikkerhet rundt og 
i komplekse systemer, mtp. både 
hardware og software. Neste 10 år: 
AI og blockchain.

Hva gjør vi unikt godt i Norge 
relatert til alt dette? 
Vi i Norge er gode på å sitte 
oss sammen, snakke med 
diverse interessenter og ser på 
disse temaene sammen, slik at 
regjeringen eller andre offentlige 
institusjoner gir anbefalinger og 
retningslinjer for bruk av disse 
teknologier.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
(Dette kan vi bli enige om på 
slutten.) 
Det handler ikke lenger kun om 
«keeping the lights on». 
Sikkerhet kan ikke være en 
ettertanke, aldri. Vi må fokusere 
oss på mulighetene, og ikke være 
redd for endring. 

NETWORK med Edvard Haugland, Cisco

Podkast  #0640
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Hvilke fire programvaretyper snakker 
Silvija og Edvard om?
a) Programvare for nettverk, programvare
for sikkerhet, programvare for apper og
programvare for nettlesere
b) Programvare for nettverk, programvare
for nettlagring (clouds), programvare for
samarbeid og programvare for sikkerhet
c) Programvare for nettverk, programvare
for nettlagring (clouds), programvare
for nettlesere og programvare for
smarttelefoner

Programvare for nettverk, programvare 
for nettlagring (clouds), programvare for 
samarbeid og programvare for sikkerhet

Sikkerhet er så kompleks akkurat 
nå; sikkerhet handler om å kunne 
tilby en programvare som letter 
implementeringen av sikkerhet

Virksomheter og samfunn

Hvordan bør folk tenke sikkerhet ifølge 
Edvard?
a) Sikkerhet er et mer sammensatt felt
enn noen gang før. Sikkerhet omfatter
både forenklingsprogrammer som D-H1S
og LOW-4 og nøye implementering av
disse
b) Sikkerhet handler om å få alle som
bruker det til å føle seg trygg på at
e-postadressen ikke deles
c) Sikkerhet er så kompleks akkurat
nå; sikkerhet handler om å kunne
tilby en programvare som letter
implementeringen av sikkerhet

Silvija mener at ”fremtiden vil kreve 
disse såkalte T-formede individene, 
hvor de har spesialiseringen sin på det 
vertikale benet i en T, der må du lære 
om teknologier, men også ... ... og ... på 
det horisontale beinet i T-en." Hvilke ord 
mangler i dette sitatet?
a) Virksomheter og samfunn
b) Sikkerhet og samfunn
c) Programvare og samfunn

NETWORK med Edvard Haugland, Cisco
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Tema Perspektiv

Digital fundamentering 
av bygg
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Økosystem- og 
forretningsutvikler i Cisco, Bjørn Andreas Sponheim Wentzel. Bjørn 
Andreas har jobbet i Cisco siden 1999, og er i dag en brobygger 
som sørger for at bygg kan understøtte nye arbeidsformer og 
kontorformer. Tenker vi egentlig over om byggene faktisk er 
optimalt bygget for brukerne? I episoden forteller Bjørn Andreas 
mer om hvordan nettverk kan bidra til å skape nye og muligheter 
og innsikt når det gjelder utforming av bygg, samt om det å 
forutse nye samfunnsbehov for å tilby teknologiske løsninger 
vi vil behøve i fremtiden. Denne episoden er laget i samarbeid 
med Cisco

Om bedriften
Cisco Systems, Inc. er et globalt selskap som produserer 
teknologi og leverer tjenester innen nettverk og kommunikasjon. 
De selger sine produkter under merkenavnene «Cisco», «WebEx» 
og «Scientific Atlanta». De har rundt 75 000 ansatte globalt og 
hovedkontoret ligger i San Jose i California i USA.

Refleksjon
Hvordan kan man best forberede seg selv på at jobbhverdagen og 
arbeidsplassen kommer til å endre seg som følge av kontinuerlig 
digitalisering?

Tema:  NETWORK 

Gjest:    Bjørn Andreas Sponheim 

Wentzel 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres
Du vil LØRNE om: 

• Smarte bygg 
• Effektiv bruk av by areal 

Digitaliseringløsninger 
• Deling

Anbefalt lesing: 

• Alle bøkene til Malcom Gladwell 
gir mange spennende og relevante 
perspektiv.
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 Hvis vi ikke bygger 
"digitaliseringsløsningene" 

robust nok, vil vi på et 
fremtidig tidspunkt hvor 

vi har blitt avhengige 
av effektene de gir, få et 
ganske stort sjokk når 

disse uteblir.
- Bjørn Andreas Sponheim

Wentzel
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i innovasjon/teknologi? 
Først og fremst er jeg en meget 
nysgjerrig fyr. Meget interessert i 
hvordan teknologi kan understøtte 
og utvikle samfunnet. Oppvokst 
med teknikk, mekanikk, logikk.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Muliggjør sammenkobling av 
systemer, aktører, samfunns-
funksjoner og mennesker. Vi er 
brobyggere på mange nivåer.

Hva fokuserer du på? 
Hva skal til for at bygg kan 
understøtte nye arbeidsformer og 
kontorformer.

Hvorfor er det spennende? 
Vi vet så veldig lite i dag om når 
bygg er optimalt for brukerne og 
bruken. Bygg er trossalt bare et 
verktøy for de som bruker det – 
til ett eller annet. I dag er det for 
stor frakopling mellom hva som 
fokuseres på i byggefase og hva 
som gjør en forskjell i driftsfase 
(bruken av bygget).

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
At hver ny løsning bringer en ny 
sensor, skytjeneste og applikasjon. 
Hvis vi fortsetter slik, kan vi fort 
ende opp med en rad med samme 
type sensorer i himlingen.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Arbeidet mye med å utforske 
muligheter innen bygg. Det har vært 
spesielt spennende å se paralleller 
og kombinasjoner med handel og 
tjenestenæring.

Dine andre favoritteksempler på 
lignende prosjekter, internasjonalt 
og nasjonalt? 
Entra gjør spesielt mye spennende 
basert på erfaring fra Media City 
Bergen.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Kombinasjoner av flere, men tror 
design og samfunnsforståelse blir 
meget viktig. Filosofi kan fort bli 
mer relevant. AI og Data Science, 
uten disse perspektivene vil det 
kunne resultere i silotilnærming.

Hva gjør vi unikt godt i Norge 
relatert til alt dette? 
Kanskje en fordel at vi er et mindre 
land med korte veier mellom 
forskjellige aktører og deler av 
samfunnet. Tillit til det offentlige, 
dugnadsånden og erfaring fra olje.

Anbefalt lesing- eller seing om ditt 
felt? 
Alle bøkene til Malcom Gladwell 
gir mange spennende og 
relevante perspektiv. Og Smart 
by Powerhouse-veilederen er fin 
for å strukturere arbeidet med 
(forhåpentligvis) noe smarte bygg 
for menneskene som brukere.

Et yndlingssitat? 
«Innovation is serendipity, so you 
don't know what people will make» 
- Sir Tim Berners-Lee.

NETWORK med Bjørn Andreas Sponheim Wentzel, Cisco
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Hvordan kan vi konstruere bygg som står 
i stil med teknologiens utvikling?
a) Vi må bygge bygg der funksjonene kan
endres sammen med befolkningen og
samfunnet
b) Vi må tenke bærekraftig, og kun bygge
nye bygg om det er høyst nødvendig
c) Vi må investere mye penger i de
byggene som evner digitalisering

Vi må bygge bygg der funksjonene kan 
endres sammen med befolkningen og 
samfunnet

Man kan ta funksjonen fra et nybygget 
smartbygg og skape de samme effektene 
og tjenestene i det gamle bygget

Arealutnyttelse; utnyttelse av by-areal

Hvordan kan vi gjøre gamle bygg generelt 
smartere?
a) Man kan gjøre om planløsningen og
kun bruke kledningen slik at det blir mer
bærekraftig
b) Man kan ta funksjonen fra et nybygget
smartbygg og skape de samme effektene
og tjenestene i det gamle bygget
c) Man kan installere flere forskjellige
løsninger og dermed se hvilke som
fungerer for akkurat det bygget

Hva blir det vi må fokusere på, etter 
miljøutslipp og miljø som bærekraft?
a) Stanse overfladiske ønsker som
er urealistiske for praktisk handling i
realiteten
b) Arealutnyttelse; utnyttelse av by-areal
c) Møbler og materiale

NETWORK med Bjørn Andreas Sponheim Wentzel, Cisco
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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: 
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Anbefalt lesing: 

• recommended_literature
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Du vil LØRNE om: 

• you-will-learn-about
 
Anbefalt lesing: 

• recommended-litterature

Du vil LØRNE om: 

• Tverrfaglige team
• 

Helhetlig produksjon
•  

Endringsledelse 
• 

Fremtidens produksjon

Anbefalt lesing: 

• Norges offentlige utredninger (NOU) sin
rapport Lærekraftig

Tema: LØRNSOC

Expørt: Dag Arthur Aasbø

Språk:  Norwegian

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: SARPSBORG 

Lørner:  Silvija Seres 

Dag Arthur Aasbø
Direktør og organisasjon og sam-

funnskontakt fra Borregaard

Få med alle på 
endringsreisen  
Hvordan sørger man for en helhetlig produksjon, i en så 
stor produksjon som Borregård har? Hvordan organiserer 
man et tverrfaglig team som er både suksessrettet og 
fremtidsrettet? I denne episoden av #LØRN snakker 
Silvija med direktør og organisasjon og samfunnskontakt 
i Borregaard, Dag Arthur Aasbø, om hvordan de har klart 
å beholde alle sine ansatte når de har endret 50% av 
produksjonen sin på få år.

Refleksjon 

LØRNSOC med Dag Arthur Aasbø Podkast # 0512

lorn.tech
lorn.unversity




