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Prosjektet “Innovasjonsverket” ble opprettet av Næring-
savdelingen i den gang Buskerud Fylkeskommune. Det 
ble satt av midler til finansiering av hovedutvalg for 
miljø, innovasjon og næring.

I dag er det Viken Fylkeskommune, Rådsområde 
Næring, Avdeling for Entreprenørskap og næringsrettet 
kompetanse som er prosjekteier. Prosjektansvarlig 
er leder i avdelingen som nevnt over, Anne Wold. 
Prosjektleder er Sonja Bordewich. Hun utvikler og leder 
dette prosjektet.

— Det er en fryd å lytte til alle dyktige og utviklingsori-
enterte menneskene i podkastserien vi nå har skapt, 
forteller Bordewich.

– Vår visjon er å bygge innovasjonsevne! Det får vi til 
i samarbeid med Lørn.Tech, Innoco og Innolab. Vi har 
nå gjort tilgjengelig de virkelig gode samtalene hvor 
du får innsikt i hvordan innovatører tenker. Jeg vil med 
dette takke for det gode samarbeidet, og takke våre 
hovedgjester for at dere stilte opp i en tid hvor mye 
annet okkuperte hodene våre. Vi trenger innovatører 
hele tiden, også i krisetid. Vi håper det blir satt av tid 
til å lytte, lære og bli inspirerte for vi har mye å lære av 
hverandre.

LØRN har laget en serie bestående av 13 podcaster 
i samarbeid Innovasjonsverket hvor Silvija intervjuer 
gjestene sammen med Sjur Dagestad og Klaus Røiri.

INNOVASJONSVERKET
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Tema Perspektiv

Godt innhold selger
I denne episoden av #LØRN sin serie med innovasjonsverket 
snakker Silvija, Sjur og Klaus med daglig leder og gründer av Podie, 
Daniel Holm. Podie er et digitalt innholdsbyrå som tar alle type 
foto- og filmoppdrag. I episoden snakker Daniel om viktigheten 
av å sette av mer tid til kommunikasjon samt utfordre bedriftene 
til å tenkt nytt. Han forteller også at vi ikke må glemme det 
menneskelige aspektet i interaksjonen når vi kommuniserer. 

Om bedriften
Podie er et digitalt innholdsbyrå som produserer film og foto til 
bruk i reklame og markedsføring. Podie gjør alt fra reklamefilm, 
informasjonsvideoer, rekrutteringsfilmer og videoinnhold til sosiale 
medier.

Refleksjon
Selvledelse er ikke lett, men viktig. Det er viktig å ha gode rutiner 
og være streng med seg selv. Hva ville vært, eller er allerede, 
utfordringer for deg dersom du må drive mye med selvledelse? 
Hvilke metoder ville du brukt? Og hvem ville du latt deg inspirere 
av?

Tema:  SOME 

Gjest:    Daniel Holm 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: FOUNDER

Innspilt: BUSKERUD

Vert:  Klaus Røiri,Silvija Seres,Sjur 

Dagestad
Du vil LØRNE om: 

• Frekvens 
• Målgruppe 
• Algoritmer
• Innholdsporduksjon 
• Plattform

Anbefalt lesing: 

• Peter Mckinnon sin kanal på youtube
 

SOME med Daniel Holm, Podie film 

SOME
DANIEL HOLM
DAGLIG LEDER OG 
GRÜNDER
PODIE FILM

PODKAST #643 GODT INNHOLD SELGER. DANIEL HOLM, PODIE FILM

Podkast  #0643
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SOME med Daniel Holm, Podie film

 Alt trenger ikke å 
være så glossy og perfekt 

hele tiden, men juster 
og videreutvikle deg 
istedenfor. I de fleste 

tilfeller er det mer enn 
godt nok.

- Daniel Holm
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Utdanning og hobby? 
Internasjonal markedsføring NMH/
BI i Oslo, Køln, Kiel og Bremen. 
Hobby: Friluftsliv, jakt, toppturer og 
langrenn.

Hvem er du og hvordan ble du 
interessert i innovasjon/teknologi? 
Trebarnsfar og friluftsmenneske. 
Faglig rettet mot idé- og 
konseptutvikling, samt 
innholdsproduksjon. Ble 
mer bevisst og oppmerksom 
rundt innovasjon gjennom 
Innovasjonsløft.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Lage godt innhold som kunden 
skal bruke ut mot sin målgruppe. I 
tillegg gir jeg gode råd på hvordan 
kunden kan og bør snakke til sin 
målgruppe.

Hva fokuserer du på? 
Jeg må hele tiden holde meg 
oppdatert på teknologi. Fordi 
innholdet jeg lager stort sett skal 
publiseres på sosiale medier må 
jeg kjenne til hva som til enhver tid 
fungerer.

Hvorfor er det spennende? 
Jeg liker kreativt arbeid som kan 
hjelpe kunden til suksess. Vi vet 
at god kommunikasjon fungerer, 
derfor er det viktig å ha fokus på 
det i en bedrift.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Kanskje de kontroversene du 
skaper selv ved å ikke bruke 
nok tid på egne plattformer, 
bygge målgruppe og drive god 
innholdsproduksjon.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Jeg jobber med å bygge 
innholdsbyrået Podie film.

Dine andre favoritteksempler på 
lignende prosjekter? 
Det er mange som tilbyr 
innholdsproduksjon, men også 
mange freelancere. I tillegg har det 
kommet automatiserte tjenester 
som er enkle, men og med 
begrensninger.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Teknologiløsninger og forståelse 
for hvordan disse kan brukes. 
Utviklingen går så fort.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
Vi er nok langt fremme i bruken av 
teknologien. Eldre sitter på iPad og 
hele næringslivet bruker plutselig 
videokonferanse.

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det? 
Akkurat nå er jeg min egen sjef i 
bedriften (eneste ansatt). Men med 
kunder og i grupper er jeg flink til å 
lytte og veilede folk.

Noen bærekraftperspektiver? 
Jeg skulle gjerne sett at vi møtes 
oftere på videokonferanse, delt 
skjerm og digital interaktivitet.

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
Petter Stordalens 80/20 er ofte 
godt nok.

Kan du oppsummere vår samtale 
med en setning? 
Sett av mer tid til kommunikasjon, 
utfordre bedriften og tenkt nytt til 
enhver tid.

SOME med Daniel Holm, Podie film

Podkast  #0643
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Hvilken metode bruker Daniel for å få 
sine kunder til å forstå at de har behov 
for hans tjeneste?
a) Han reiser rundt og gjør seg selv
synlig, bygger et nettverk og poster
hyppig på sosiale medier for å fremme
sitt arbeid
b) Han er lojal mot kundene sine og gir
det akkurat det de vil ha - verken mer
eller mindre
c) Han gjør research på potensielle
kunder. Dette bygger et grunnlag for at
han finner et konsept før han tar kontakt
og viser kunden hvorfor det han tilbyr de
er nyttig

Han gjør research på potensielle kunder. 
Dette bygger et grunnlag for at han 
finner et konsept før han tar kontakt og 
viser kunden hvorfor det han tilbyr de er 
nyttig

Det daglige innholdet bedriften skaper 
tar vare på historien og kommuniserer ut 
til målgruppen

De som er åpne for endring og 
digitaliserer seg med teknologien vi har

Hvorfor er det viktig å kontinuerlig 
dokumentere og samle inn film og foto 
fra bedrifter?
a) Det daglige innholdet bedriften skaper
tar vare på historien og kommuniserer ut
til målgruppen
b) Det er viktig for å dokumentere, særlig
feil man kan lære av for fremtiden
c) Det er viktig for å huske hvor man
startet og for å se hvor langt man har
kommet

Hvilke bedrifter mener Daniel kommer til 
å komme seg godt ut av Covid-19 krisen?
a) De som har en god ledelse og gode
støtteordninger for sine ansatte for å
vedlikeholde arbeidsoppgaver
b) De som er åpne for endring og
digitaliserer seg med teknologien vi har
c) De som allerede har en jobb som ikke
endrer seg så mye

SOME med Daniel Holm, Podie film

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

SOME
DANIEL HOLM
DAGLIG LEDER OG 
GRÜNDER
PODIE FILM

Podkast  #0643
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Tema Perspektiv

Innovasjon og 
lønnsomhet til SMB ène 
på bygda
I denne episoden av #LØRN sin serie med innovasjonsverket 
snakker Silvija, Klaus og Sjur med Daglig leder i Buskerud 
Næringshage  Jon-Eystein Lund, om viktigheten av at bedrifter 
rundt om bruker de lokale næringshagene, slik at så mange som 
mulig kan opprettholde “business as usual”. Jon-Eystein forteller 
om sin “dummy guide” for det offentlige virkemiddelsapparatet. 
Silvija, Klaus, Sjur og Jon-Eystein diskuterer også hvorvidt det er 
greit å feire det positive, og satse på kompetanse og utvikling, 
under dystre og vanskelige tider slik vi er i nå under pandemien 
Covid-19.

Om bedriften
Buskerud Næringshage jobber med vekst og utvikling av nye 
og etablerte bedrifter i næringslivet. Næringshagen arbeider 
i kommunene Sigdal, Krødsherad og Modum i Midt-Buskerud 
og i Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg i Numedal. Både i 
Midt-Buskerud og Numedal er flere bedrifter samlokalisert. 
Dette gir rom for utveksling av fagkunnskap og nettverksbygging. 
For de som er tilknyttet Buskerud Næringshage tilbys blant 
annet etablererveiledning og hjelp med å starte egen bedrift, 
forretningsutvikling og bedriftsrådgivning, samt hjelp til 
søknadsskriving for finansiering eller liknende.

Refleksjon
Hvilke fordeler kommer frem av å ha et klyngesamfunn i 
transportnæringen?

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Jon Eystein Lund 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: CLUSTER

Innspilt: BUSKERUD

Vert:  Klaus Røiri,Silvija Seres,Sjur 

Dagestad
Du vil LØRNE om: 

• Kriseledelse  
• Innovasjonskraft  
• Kultur 
• Agilitet

Anbefalt lesing: 

• Asbjørnsen og Moes folkeeventyr 
 

LØRNSOC med Jon Eystein Lund, Buskerud Næringshage 

LØRNSOC
JON EYSTEIN LUND
DAGLIG LEDER
BUSKERUD NÆRINGSHAGE

PODKAST #644 INNOVASJON OG LØNNSOMHET TIL SMB`ENE PÅ BYGDA. JON EYSTEIN LUND, BUSKERUD NÆRINGSHAGE

Podkast  #0644
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LØRNSOC med Jon Eystein Lund, Buskerud Næringshage

 Det handler fortsatt 
om folk.

- Jon Eystein Lund
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Hvem er du og hvordan ble du 
interessert i innovasjon/forskning?  
Jeg er en snill fyr, familiefar, med 
en fot både i by og bygd. Faglig 
liker jeg å se sammenhenger og ha 
helikopterbilde.Ble motivert etter å 
ha stiftet bekjentskap med ildsjeler 
og nettverk innen innovasjon.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
Være en koblingsboks; - Vi 
kobler privat næringsliv med det 
offentlige virkemiddelapparatet- 
Vi kobler privat næringsliv med 
privat næringsliv- Vi skaper arenaer 
der næringsliv/folk møtes, på tvers 
av kommunegrenser .

Hva fokuserer du på innen 
teknologi/innovasjon?  
På tiltak som kan gi rask effekt og 
det kommersielle potensialet.

Hvorfor er det spennende?  
Fordi teknologi og innovasjon 
kan føre med seg så store 
positive ringvirkninger, 
utoverimplementeringen av ny 
teknologi og innovasjon isolert sett.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?  
Det menneskelige aspektet; vår 
iboende redsel for nye ting, for 
eksempel ny teknologi.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?  
Innovasjonskraft; en serie med 
inspirasjonsforedrag holdt av 
dyktige mennesker, med påfølgende 
kurs hvor man kan fordype seg i 
fagfelt det ble holdt foredrag om.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
 - Hvordan den menneskelige 
hjerne fungerer  
- Samspill og Kommunikasjon  
- Etikk  
Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?  
At vårt system er basert på tillit. 
Nordmenn har en grunnleggende 
tillit til at folk vil godt og tar riktige 
avgjørelser.

Viktigste nye perspektiver og 
overraskelser fra  Covid? Noen 
tips? 
- Likviditet og likviditetsstyring 
- «Just in time» prinsippet innen 
logistikk har sine ulemper  
- Snakk med banken og vær 
proaktiv 

- Be agile - SunTzu  
- Husk å få deg bevegelse og frisk 
luft   

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det?  
Inkluderende,  transparent  
og spørrende.

Noen bærekraftperspektiver?  
Vi innførte begrepet 
«snikbærekraftifisering» for en god 
stund tilbake. Legg inn små tips og 
råd som får mennesker til å tenke 
på bærekraft.

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
 «Man er ikke helt safe før man 
ligger i graven» - DumDum Boys.

Kan du oppsummere vår samtale 
med en setning?  
Det handler fortsatt om folk.  

LØRNSOC med Jon Eystein Lund, Buskerud Næringshage

Podkast  #0644
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Hva gjør Næringshagen?
a) Bidrar til utvikling for bedrifter
og gründere som ønsker vekst i sin
virksomhet
b) Kobler privat næringsliv med offentlige
virkemidler
c) Gir støtte til privat næringsliv

Bidrar til utvikling for bedrifter og 
gründere som ønsker vekst i sin 
virksomhet

At man kobler aktører i næringslivet med 
hverandre

Hjelpe til med å skrive søknader slik 
at bedrifter kan få støtte fra offentlige 
aktører

Hva menes med at Næringshagen er en 
koblingsboks?
a) At man kobler aktører i næringslivet
med hverandre
b) At man kobler aktører med offentlige
støtteapparater
c) At man kobler Norske aktører med
internasjonale støtteapparat

Hva blir nevnt som en av de viktigste 
jobbene Næringshagene gjør?
a) Holde øynene åpne for nye tech-
gründere
b) Gi økonomisk støtte til små bedrifter
som tenker nytt for utviklingen av
samfunnet
c) Hjelpe til med å skrive søknader slik
at bedrifter kan få støtte fra offentlige
aktører

LØRNSOC med Jon Eystein Lund, Buskerud Næringshage

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

LØRNSOC
JON EYSTEIN LUND
DAGLIG LEDER
BUSKERUD 
NÆRINGSHAGE

Podkast  #0644
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Tema Perspektiv

Innovasjon som fag
I denne episoden av #LØRN sin serie med Innovasjonsverket 
snakker Silvija med gründer av Innoco, Sjur Dagestad, om at 
innovasjon både er superenkelt og dritvanskelig på samme 
tid. Innoco er et ledende norsk innovasjonsrådgivingsmiljø 
med spisskompetanse på innovasjonsledelse og praktisk 
entreprenørskap og innovasjon. I podcasten diskuterer Silvija og 
Sjur hva som er de viktigste elementene i et næringslivsfag innen 
innovasjon. Sjur deler også sine refleksjoner rundt noen av de 
vanligste problemstillingene når det kommer til gründerskap, som 
hvorfor folk er så redde for å feile. 

Om bedriften
Innoco er et ledende norsk innovasjonsrådgivingsmiljø med 
spisskompetanse på innovasjonsledelse, praktisk entreprenørskap 
og innovasjon. Selskapet styrker innovasjonsevnen i etablerte 
virksomheter, blant annet gjennom å levere lederstøtte, 
prosjektbistand, foredrag, ledertrening og workshops.

Refleksjon
Bør vi satse mer på radikal innovasjon fremfor normal innovasjon 
for å få en enda mer styrket vekst av Norge fremover?

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Sjur Dagestad 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: RESEARCH

Innspilt: BUSKERUD

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Praktiske innovasjonsprosjekter
• Innovasjon studenter idag 
• Forandring fryder? 
• Covid-19 
• Lean

Anbefalt lesing: 

• Fyrsten av Machiavelli  
• Made in Japan av Akio Morita 
• Fruits of War av Clayton Christensen
 

LØRNSOC med Sjur Dagestad, InnoCo 

LØRNSOC
SJUR DAGESTAD
GRÜNDER
INNOCO

PODKAST #648 INNOVASJON SOM FAG. SJUR DAGESTAD, INNOCO

Podkast  #0648
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LØRNSOC med Sjur Dagestad, InnoCo

 Fellesnevneren her 
er vel egentlig evnen til å 
gi litt faen og gjøre det du 
selv er god på, gjøre det 

hjertet ditt sier at du skal 
gjøre.

- Sjur Dagestad
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i innovasjon- og 
teknologi?  
Jeg er en nysgjerrig ingeniør. Får 
ofte høre at jeg er en Reodor. I 
1994 vant jeg faktisk Reodorprisen, 
så det er kanskje ikke så langt 
fra sannheten. Jeg har en 
doktorgrad i «aerodynamikk» 
(strømningsteknikk), men 
havna som prosjektleder på et 
prosjekt som viste seg å være 
et innovasjonsprosjekt. Litt som 
Obelix: jeg falt i gryta som liten.

Hva er det viktigste du gjør på 
jobben?   
Å få kunden vår til å lykkes med 
innovasjon.

Hva fokuserer du på? 
I starten var det selvfølgelig 
teknologi. Jeg var ung og uerfaren. 
Etter hvert som jeg ble eldre 
skjønte jeg at innovasjon handler 
i hovedsak om mennesker. I 
årene som kommer, kan det 
hende vi klarer å sette oss selv, 
menneskenes egoistiske behov, til 
side og bry oss mer om kloden og 
omgivelsene våre – kanskje.

Hvorfor er det spennende? 
Fordi det er superenkelt og 
dritvanskelig på samme tid.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?   
Hvordan noen på den ene siden 
sitter med kunnskap mens andre 
skjærer gjennom uten kunnskap 
og noen ganger fatter gode 
beslutninger og andre ganger 
bommer fullstendig (kall det gjerne 
‘Trump-effekten’).

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?                
Vi kurser fortsatt mennesker i 
innovasjon. Det er kanskje den 
viktigste jobben vi gjør. I tillegg har 
jeg skrevet en del innovasjonsbøker. 
Den siste kom i desember 2019.

Dine andre favoritteksempler på din 
type innovasjon internasjonalt og 
nasjonalt?  
Her har jeg et motsatt eksempel 
med IDEO i San Francisco. Jeg så 
på dem som ”Gud” og ble skikkelig 
skuffet da jeg kom dit.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?    
Miljøkunnskap og forståelse 
kombinert med forståelse av 
hvordan mennesket fungerer 
mentalt.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?   
Tja, si det. Vi er dyktige på å bygge!

Et favoritt fremtidssitat? 
Du kan bestemme deg for å få det 
til eller du kan bestemme deg for 
ikke å få det til. I begge tilfeller vil 
du få rett.

LØRNSOC med Sjur Dagestad, InnoCo

Podkast  #0648
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Ifølge Sjur Dagestad er Innoco det eldste 
selskapet i Norge som kun jobber med...?
a) Fagutvikling
b) Innovasjon
c) Rekruttering

Innovasjon BLT: Behov - løsning - test Normal innovasjon

Hva er det norske navnet på verktøyet 
NABC?
a) PLT: Problem - løsning - test
b) BLA: Behov - løsning - anvendelse
c) BLT: Behov - løsning - test

Ifølge Sjur Dagestad går 90 % av all 
innovasjon vi gjør under én kategori. 
Hvilken?
a) Radikal innovasjon
b) Disruptiv innovasjon
c) Normal innovasjon

LØRNSOC med Sjur Dagestad, InnoCo

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

LØRNSOC
SJUR DAGESTAD
GRÜNDER
INNOCO

Podkast  #0648
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Tema Perspektiv

Innovasjon, fra 
tordentale til handling
I denne episoden av #LØRN sin serie i samarbeid med 
Innovasjonsverket snakker Silvija og Sjur Dagestad med Daglig 
leder i Innolab, Klaus Røiri, om det å få innovasjonss-trategien opp 
fra skuffen og sørge for at også disse planene kan få bein å gå på. 
Sivilja, Sjur og Klaus diskuterer hvordan folk kan motiveres til å 
ville drive med innovasjon, og hvorvidt det er slik at det i dagens 
bedrifter finnes på "dårlige" unnskyldninger for å ikke innovere.

Om bedriften
Innolab er en fysisk møteplass og knutepunkt for idéarbeid i 
Bergen kommune, som fokuserer på innovasjon og digitalisering. 
Målet er å skape en enklere vei for gode idéer og forslag til 
forbedringer inn til kommunen. Byrådet vedtok å etablere 
Innovasjonslaben 4. mai 2017 i forbindelse med behandlingen av 
saken «Digitalisering og innovasjon i Bergen kommune 2017-2020». 
Innovasjonslaben er en del av Seksjon digitalisering og innovasjon 
i Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom. Laben skal 
drive frem arbeidet med innovasjon i Bergen kommune.

Refleksjon
Ved radikal innovasjon vet en ikke hva problemet er eller hva 
det ønskelige utfallet skulle ha vært. På hvilken måte kan 
helseomsorgen samkjøre seg med radikale innovasjonsprosesser 
for å utvikle en ytterlige forbedring?

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Klaus Røiri 

Språk:  ENGLISH

Perspektiv: RESEARCH

Innspilt: BUSKERUD

Vert:  Silvija Seres,Sjur Dagestad

Du vil LØRNE om: 

• Endringsmotstand 
• Innovasjonskultur 
• Strategi 
• Utvikling 
• Etablerte sannheter

Anbefalt lesing: 

• Innovation to the core av Skarzynskl
• Leading the Revolution av Hamel 
• Our iceberg is melting av Kotter 
• 10 types of innovation av Keeley 
• Art of the Start av Kawasaki
 

LØRNSOC med Klaus Røiri, Innolab 

LØRNSOC
KLAUS RØIRI
DAGLIG LEDER
INNOLAB
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LØRNSOC med Klaus Røiri, Innolab

 Det blir ikke mindre 
viktig med innovasjon 

fremover, men det vil bare 
bli mer viktig og derfor 
er det viktig å få dette 
forankret i alle ledd i 

bedriften.
- Klaus Røiri



Intervju
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i innovasjon?   
Jeg ble først interessert i 
innovasjon på en konferanse i 
New Orleans med Tomra. På turen 
møtte vi en guru som het Gary 
Hamel. Det var første gang jeg 
hørte om eksperimentering, innsikt, 
ekspertisetenking og unmet needs. 
Senere har min filosofi rundt 
innovasjon vært mye av det samme; 
hva er det uløste behovet? hvem er 
kunden? er behovet stort og viktig? 
kan vi skape stor verdi? kan vi teste 
billig og raskt?

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?   
Innolab er bare meg, men 
jeg samarbeider med andre 
selskaper: Innoco, Innoco Ledelse 
og Hovedorganisasjonen Virke. 
Jeg jobber mest i tidligere 
Buskerud fylke, der er mine 
kunder. Prosjektene handler 
om det vi kaller innovasjon i 
praksis. Prosjektutvikling fra 
behov til forretningsmodell, 
samt prosjektveiledning og 
innovasjonsprosess.

Hva fokuserer du på innen 
innovasjon?   
Jeg er interessert i hva bedriften 
kan gjøre NÅ;  i dag og i morgen; 
altså komme i gang. Ta tak i uløste 
problemer og viktige behov i 
bedriften og hos kunder.

Hvorfor er det spennende?   
Fordi jeg møter mange mennesker 
i jobbsituasjonen deres. Jeg synes 
det er spennende om jeg kan bidra 
til at jobben kan gjøres bedre, 
smartere, raskere- og ikke minst 
med kundens briller på.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?   
Det er mange etablerte 
sannheter. Som at man ikke får 
tid til innovasjon fordi dagen og 
morgendagen er full av oppgaver. 
Eller at siloene hindrer innovasjon 
og at det er noen brysomme 
kollegaer som står i veien. 
Dilemmaer blir opplest og vedtatt, 
men i virkeligheten er det bare en 
dårlig unnskyldning...

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?   
Kunnskap om endring og 
innovasjon blir viktigere. Derfor 
blir det viktigere enn noen 
gang før å ha kunnskap om 
organisering av innovasjon. Det 

er for at beslutninger skal tas 
raskere, og at det er budsjetter for 
innovasjonsarbeid og at innovasjon 
må få større oppmerksomhet i alle 
styrer og ledergrupper. Også det 
man kaller for åpen innovasjon; ta 
inn kunder, brukere, og utviklere 
tidlig i prosesser for å sikre kvalitet 
og gjennomføring. Dette høres 
kanskje lett ut, men jeg opplever 
at det er et stort behov for å få 
kunnskap og oppmerksomhet om 
dette.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?   
Jeg tror vi er gode på 
medarbeiderinvolvering og 
høringsrunder. Slik at beslutninger 
som blir tatt i ledelsen har 
forankring.

Et favoritt fremtidssitat?   
Ny dag - nye muligheter!

LØRNSOC med Klaus Røiri, Innolab
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Hva er ifølge Klaus Røiri avgjørende for å 
lykkes med innovasjonsarbeid?
a) Selvstendig arbeid og prosess
b) Struktur for arbeidet
c) Stor bruk av kreative metoder

Struktur for arbeidet Å få frem hva verdien i prosjektet er Basert på eventer

Hva er målet med anvendelse av verktøy 
slik som «pyramiden»?
a) Å få frem hva verdien i prosjektet er
b) Å forbedre kundeengasjement
c) Å utvikle en inntektsmodell

Hva kan innovasjonsarbeid ofte være?
a) Basert på eventer
b) Enkelt å implementere
c) Ødeleggende for kreativitet

LØRNSOC med Klaus Røiri, Innolab

Scann og besøk bedriften
https://innolabs.io/

LØRNSOC
KLAUS RØIRI
DAGLIG LEDER
INNOLAB

Podkast  #0649
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Tema Perspektiv

Mat og eventuelt
I denne episoden av #LØRN sin serie i samarbeid med 
Innovasjonsverket snakker Silvija med "humørbonde" og 
mangesysler i Parmelia, Geir Styve, om grenselandet mellom 
kreativitet og innovasjon. Geir forteller om hvordan han skaper 
"struktur i kaos", og sammen med Silvija diskuterer han hvordan 
krisen med Corona-viruset kan sies å promotere det grønne 
skiftet. 

Om bedriften
Geir Styve er Daglig leder i Parmelia AS og har lang erfaring som 
leder og rådgiver i næringslivet. Som konsulent leverer Geir og 
Parmelia AS kompetanse innen bygdeutvikling, mobiliserings- og 
endringsprosesser, vikariat for daglig leder eller andre, praktisk 
kvalitetssikring og HMS, personalutvikling, samt opplæring og 
kurs. Parmelia er det latinske navnet for lav. Navnet er valgt 
symbolsk for Parmelia AS, med målsetning om at selskapet skal 
klore seg fast på gråstein, og aldri vokse spesielt i høyden, men 
derimot vokse i bredden med tiden.

Refleksjon
Flere gründere tørr ikke å satse fordi det føles ut som at 
man stanger hodet i murveggen med sine drømmer der ute i 
virkeligheten. Hvordan kan kommuner og private bedrifter fremme 
kreativitet og tilrettelegge for gründeres glød for at det kollektivt 
skal være lov og sunt for alle å tenke nytt?

Tema:  FOODTECH 

Gjest:    Geir Styve 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: FOUNDER

Innspilt: BUSKERUD

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Omstillingskompetanse 
• Delingskultur 
• Åpen innovasjon 
• Covid-19

Anbefalt lesing: 

• Open Space Technology av George Owen
• TED(x) talks generelt 
 

FOODTECH med Geir Styve, Humorbonden 

FOODTECH
GEIR STYVE
HUMØRBONDE
HUMORBONDEN

PODKAST #650 MAT OG EVENTUELT. GEIR STYVE, HUMORBONDEN
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FOODTECH med Geir Styve, Humorbonden

 Hvis noen prøver å 
kopiere meg så blir de en 
dårlig kopi, men hvis de 
lar seg inspirere av meg 

kan de bli mye bedre enn 
meg.

- Geir Styve



Intervju
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Utdanning og hobby?  
Logistikkoffiser, byggingeniør, 
bonde, Master of management, 
takstmann. Hobby: -naturvitenskap, 
modellfly.

Hvem er du, personlig og faglig?  
Gjere eit dødsdømt småbruk 
lønnsomt.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
By på meg sjølv.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi/innovasjon?  
Det uvanlege.

Hvorfor er det spennende?  
Fordi eg ikkje veit kva som kjem til 
å skje.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?  
Når Bygdedyret tar feil.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?   
Fasilitatorkurs for 
Innovasjonsinteresserte.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?   
Omstillingskompetanse og 
innovasjonskunnskap.

Anbefalt lesing/seing om ditt felt?   
George Owen: Open Space 
Technology. TED(x) talks generelt.

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det?   
Som kurs/fordragsholdar: struktur 
frå kaos, enkel, billedlig /metaforisk 
og gjenkjennbar framstilling.

Noen bærekraftperspektiver?  
Corona promoterer grønt skifte.

Et yndlingssitat eller livsmotto?   
Den Humørbondologiske lov nr 5, 
«Suksessformelen er: Gå i gang, og 
hold ut.». 

FOODTECH med Geir Styve, Humorbonden

Podkast  #0650
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Geir Styve forteller at gründere ofte har 
en glød som fungerer som en driver, men 
som også kan være forblindede. Hva er 
en ting de ofte ikke ser?
a) Behov
b) Økonomiske konsekvenser
c) Detaljer i eget produkt

Behov 27 Å la folk snakke om sin glød

Hvor mange er det av Geir Styves 
«humørbondologiske lover»?
a) 23
b) 27
c) 32

Hva er det første tipset nevnt 
til dem som ønsker å fasilitere 
innovasjonsprosesser?
a) Å vektlegge idégenerering
b) Å sette opp en økonomisk plan
c) Å la folk snakke om sin glød

FOODTECH med Geir Styve, Humorbonden

Scann og besøk bedriften
http://humorbonden.no/

FOODTECH
GEIR STYVE
HUMØRBONDE
HUMORBONDEN
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Tema Perspektiv

Brett opp skjorteermene 
– også på t-skjorta….
I denne episoden av #LØRN sin serie med innovasjonsverket 
snakker Silvija, Sjur og Klaus med administrerende direktør i 
Tronrud Eiendom, Haakon Trondrud. Tronrud Eiendom har jobbet 
med utvikling og forvaltning av eiendom i over 40 år, og gjennom 
disse årene har de hatt regien for oppføringen av flere hundre 
boenheter, næringsareal og parkeringshus. I denne podcasten 
diskuteres det om at det ikke bare er nedgangstid nå, men en 
endringstid og det reflekteres rundt hva bør vi gjøre i tiden 
fremover, for å møte disse endringene, jobbe smart, og finne 
fremtidsrettede måter å løse oppgavene på.

Om bedriften
Tronrud Eiendom har jobbet med utvikling og forvaltning av 
eiendom i over 40 år, og gjennom disse årene har de hatt regien 
for oppføringen av flere hundre boenheter, næringsareal og 
parkeringshus. Tronrud Eidendom selger i hovedsak leiligheter 
i egenbygde, nye boligkomplekser, men har også tomter 
for salg. I tillegg leier de ut parkeringsplasser, leiligheter og 
næringslokaler. Tronrud Eiendom er også en aktør innen Offentlig 
Privat Samarbeid (OPS), og har i dag et leieforhold med stat og 
kommune for Nødetatsbygget på Gran i Oppland fylke.

Refleksjon
Hvordan kan assosiasjon til dugnadsarbeid ved snakk om 
kollektive samfunnsløft overflyttes til at samfunnsutvikling har 
kokurransefordeler for aktører med ønske om – og har behov for 
– økonomisk vinning?

Tema:  BUILDTECH 

Gjest:    Haakon Tronrud 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: ENTERPRISE,RESEARCH

Innspilt: BUSKERUD

Vert:  Klaus Røiri,Silvija Seres,Sjur 

Dagestad
Du vil LØRNE om: 

• Etikk 
• Covid-19 krisen 
• Ledelse 
• Gründerskap

Anbefalt lesing: 

• Tronrudeiendom.no 
 

BUILDTECH med Haakon Tronrud, Tronrud Eiendom 

BUILDTECH
HAAKON TRONRUD
ADMINISTRERENDE 
DIREKTØR
TRONRUD EIENDOM

PODKAST #651 BRETT OPP SKJORTEERMENE – OGSÅ PÅ T-SKJORTA….. HAAKON TRONRUD, TRONRUD EIENDOM
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BUILDTECH med Haakon Tronrud, Tronrud Eiendom

 Med engang du må 
begynne å snu deg og se 
hvordan konkurrentene 

dine holder på, istedenfor 
å se fremover og se 

hvordan du skal drive 
fremover da begynner det 

å bli skummelt. Du må 
selvfølgelig lære av det 

andre har funnet ut av før, 
men du må tørre å gå din 
egen vei å gjøre ting litt 

annerledes.
- Haakon Tronrud
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Hvem er du, personlig og faglig?   
Jeg startet min egen bedrift i 1976, 
og ble tømrermester. Siden har jeg 
bygget opp min egen virksomhet, 
sammen med en helt haug flinke 
folk.  Bruker i dag tittelen Adm.dir 
i Tronrud Eiendom AS. Livets skole 
har gitt meg mangespennende 
samfunnsoppgaver gjennom 
tillitsverv i NHO.

Hva er det viktigste du gjør på 
jobben? 
Jeg har lært det meste gjennom 
hardt arbeid, og å være 
vitebegjærlig. Det handler om 
å jobbe sammen med flinke 
medarbeidere og til stadighet 
hatt lærlinger som gjør at du må 
skjerpe deg hele tiden. Jeg synes 
det er fornuftig å jobbe smart 
og finne fremtidsrettede måter 
å løse oppgavene på. Vi startet 
med digitaliseringen den gangen vi 
kalte det «EDB»/«databehandling», 
så derfor fikk jeg min første 
datamaskin høsten 1983, med to 
diskettstasjoner på hver 256 kB.  
Firmaets lønn og regnskap ble kjørt 
på den!

BUILDTECH med Haakon Tronrud, Tronrud Eiendom

Podkast  #0651
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Hvor mange prosent sto byggebransjen 
for av avfallsberget i Norge?
a) 70%
b) 40%
c) 60%

60% Tronrud bygg Samfunn og etikk

Hvilken bedrift var utgangspunktet 
til Haakon sitt nåværende Tronrud 
Eiendom?
a) EL-Service gutta
b) Haakon’s eiendom AS
c) Tronrud bygg

Hva hadde Haakon ansvaret for å lede i 
NHO?
a) Samfunn og etikk
b) Pensjon og forsikring
c) IT, innovasjon og utvikling

BUILDTECH med Haakon Tronrud, Tronrud Eiendom

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

BUILDTECH
HAAKON TRONRUD
ADMINISTRERENDE 
DIREKTØR
TRONRUD EIENDOM
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Tema Perspektiv

Eller motsatt?
I denne episoden av #LØRN sin serie i samarbeid med 
Innovasjonsverket snakker Silvija, Sjur og Klaus med Mor til 
søstrene Storaas. Dea Haug Storaas fra Søstrene Storaas hotell 
forteller om hvorfor vi må tenke motsatt av hva vi pleier å gjøre 
for å skape innovasjon, fordi det som oftest er da det virkelige 
nye skapes. Dea gir eksempler på hvordan man kan bygge gode 
team på en måte så man beholder de gode heltene i bedriften. 
Silvija, Sjur, Klaus og Dea diskuterer også hvordan man kan knytte 
sammen folk, grupper og bedrifter, slik at de strekker seg lengre 
enn hva de ville gjort på egen hånd. 

Om bedriften
Søstrene Storaas hotell ble startet i 1990 av Jarle og Dea Storaas 
under navnet Storaas kurs- og gjestegaard. I 2009 opprettet de 
også Søstrene Storaas event & reiser, da under navnet Storaas 
Adventure, med slagordet «Eventyrlyst på Gjestegaarden og i 
verden forøvrig». Siden den gang har søstrene Else, Henriette og 
Solveig tatt over driften av de to selskapene og fortsetter med å 
skape eventyr for små og store begivenheter, med en daglig drift 
inspirert av sine familiehistorier.

Refleksjon
Dea snakker mye om hvor viktig det er med samspill, det å skape 
idéer og utvikling i fellesskap. Hun mener det er essensielt å høre 
på hverandre istedenfor å skrike høyest. Hva er viktig for å skape 
et godt samspill i et team og hva kan det bety for trygghet ovenfor 
norsk innovativ vekst?

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Dea Haug Storaas 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: BUSKERUD

Vert:  Klaus Røiri,Silvija Seres,Sjur 

Dagestad
Du vil LØRNE om: 

• Kommunikasjonsteknologi 
• Innovasjon 
• Samarbeid 
• Team arbeid

Anbefalt lesing: 

• Serien Self made 
• Boken Nøvikmfl av Tori Virik
 

LØRNSOC med Dea Haug Storaas, Søstrene Storaas hotell 

LØRNSOC
DEA HAUG STORAAS
MOR
SØSTRENE STORAAS 
HOTELL

PODKAST #656 ELLER MOTSATT?. DEA HAUG STORAAS, SØSTRENE STORAAS HOTELL
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LØRNSOC med Dea Haug Storaas, Søstrene Storaas hotell

 Jeg liker systemer 
som bidrar til effektivitet 

og frigjøring av tid til 
kreativitet og samspill, 

men systemene må lages 
og følges opp i samspill 

med de som er dyktige på 
det…

- Dea Haug Storaas
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Jeg har nok alltid blitt oppfattet 
som fantasifull og utholdende. Det 
var sånn jeg overlevde skoletiden. 
Dessuten er jeg som tidligere 
speiderleder for unge jenter veldig 
opptatt av å få fram kvinnelige 
ledere. Og så tror jeg på energien 
som ligger i å få delta som den du 
er. Alle har noe. Når jeg jobber med 
entreprenørskap og elevbedrifter i 
skolen og i Ungt Entreprenørskap, 
er jeg opptatt av hvilke interesser 
og drivkrefter den enkelte har å by 
på.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi- og innovasjon?  
Mitt fokus er å få mennesker 
til å skape sammen og nå 
lenger enn de ville gjort hver 
for seg. Jeg er opptatt av 
kommunikasjonsteknologi og 
teknologi som kan bidra til bedre 
og spennende matproduksjon i en 
sirkulær økonomi.

Hvorfor er det spennende?  
Hvis jeg greier å knytte folk og 
grupper eller bedrifter sammen, 
bruker jeg noen av mine sterkeste 
sider. Hvis jeg bidrar til at de 
strekker seg lenger enn de ville 

gjort uten min medvirkning, føler 
jeg på hensikten med livet.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Det må være kunnskap en oppnår 
gjennom erfaring og mestring i 
samspill med andre, som fører 
til ny nysgjerrighet og til at en får 
trening i å fortelle historiene sånn 
at vi orker å leve videre: «Det går 
bra til slutt, og er det ikke bra nå, 
så er det ikke slutten!» - som er vår 
saying.

Hva gjør vi unikt i Norge av dette?  
Vi samhandler. Vi er klar over at vi 
skal lete etter hverandres verdier. 
Dessuten går fagfornyelsen i 
retning av mer entreprenørskap, 
samhandling og kvinner i ledelse.

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det? 
I den grad det funker dreier det seg 
om å gi utfordringe og ansvar og 
følge opp. Jeg håper jeg er direkte, 
men ønsker også at vi skal ha det 
gøy sammen og få ting gjort.

Noen bærekraftperspektiver? 
Jeg kommer fra 70-tallet 
hvor vi hadde studiesirkel 
i landbrukshistorie og 
selvforsyning, for ikke å si kvinner 
i mannsdominerte yrker. Jeg 

mener at vi må være opptatt av 
bærekraft hele tiden, særlig de 
som skal ta over og drifte en 
innovasjon. Innovasjoner er neppe 
helt bærekraftig med en gang. De 
utfordrer det bestående og krever 
i oppstartfasen både mye energi, 
nye logistiker og et overblikk det er 
umulig å ha i starten.

LØRNSOC med Dea Haug Storaas, Søstrene Storaas hotell
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Hva har de et stort fokus på hos 
Søstrene Storaas Hotell?
a) Gårdsdrift
b) Norsk mattradisjon
c) Økologisk og sirkulær matproduksjon
og økonomi

Økologisk og sirkulær matproduksjon og 
økonomi

Jondalen 1982

Hvor holder Søstrene Storaas Hotell til?
a) Jondalen
b) Seterdalen
c) Hovdalen

Når startet gründeridéen rundt å skape 
et hotell ut av et nedlagt småbruk?
a) 1992
b) 1979
c) 1982

LØRNSOC med Dea Haug Storaas, Søstrene Storaas hotell

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

LØRNSOC
DEA HAUG STORAAS
MOR
SØSTRENE STORAAS 
HOTELL
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Tema Perspektiv

Utviklingsevne
I denne episoden av #LØRN sin serie i samarbeid med 
Innovasjonsverket snakker Silvija, Sjur og Klaus med partner hos 
IFO-Institutt for Organisasjonsutvikling, Roald Johansen, om 
utviklingsmetodikk som skal bidra til god planlegging, organisering, 
bemanning, styring og kontroll av nyskaping. Roald forteller om 
sin erfaringer fra IFO-Instituttet, og om hvilke forskjeller han ser 
på de som faktisk lykkes og de som ikke lykkes. Silvija, Sjur, Klaus 
og Roald diskuterer også ansvar innenfor gründerskap, og hvordan 
man kan motivere andre til å ta ansvar selv. 

Om bedriften
IFO - Institutt for Organisasjonsutvikling, har i mer enn 50 
år arbeidet med leder- og organisasjonsutvikling herunder 
rekruttering og forretningsutvikling. IFO har en samlet stab 
på 5 personer. Selskapet eies av 5 partnere som alle er aktive 
konsulenter med allsidig erfaring. IFO har et nettverk av kontakter 
nasjonalt og internasjonalt som instituttet utveksler erfaringer 
med og bruker i oppdrag hvor samarbeidspartnernes spesielle 
kompetanse utnyttes. I Norge er IFO leverandører til flere 
konsulentorganisasjoner. Internasjonalt har IFO hatt prosjekter 
sammen med Forum UK og Mercer.

Refleksjon
Det diskuteres hvordan den private sektoren er flinkere til å 
ta risiko, men også mer effektive når det gjelder å ferdigstille 
prosjekter. Hva kan den offentlige sektoren lære av den private 
når det gjelder å ta mer risiko og gripe muligheter raskere når det 
gjelder innovasjon?

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Roald Johansen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: BUSKERUD

Vert:  Klaus Røiri,Silvija Seres,Sjur 

Dagestad
Du vil LØRNE om: 

• Delegering 
• Organisere 
• Nyskaping 
• Kultur

Anbefalt lesing: 

• Regionalomstilling.no  
 

LØRNSOC med Roald Johansen, Ifo-Institutt for organisasjonsutvikling 
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LØRNSOC med Roald Johansen, Ifo-Institutt for organisasjonsutvikling

 Alle kan få det til, 
men det er noen som er 
mer opptatte av å gjøre 

det samme om igjen, enn 
å tenke over hvordan det 
man gjør faktisk går og 

endre oppgaven deretter.
- Roald Johansen



Intervju
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Hvordan ble du interessert i 
innovasjon/forskning?  
En enkel person født og oppvokst 
i Hammerfest. Drevet med 
utvikling fra avgang Sjøkrigsskolen. 
Etter forsvaret arbeidet jeg med 
utvikling i Elkem, Nebb, og har 
vært banksjef i Sparebanken Nord, 
deretter rådgiver. Arbeidet med 
omstilling fra 1994 i samarbeid med 
Innovasjon Norge.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
Hjelpe linjen til å lykkes med 
jobben.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi- og innovasjon?  
Fokuserer på to forhold: 
Utviklingsmetodikk som skal bidra 
til god planlegging, organisering, 
bemanning, styring og kontroll av 
nyskaping. Og samhandling mellom 
mennesker som utfører nyskaping.

Hvorfor er det spennende?   
Aldri et kjedelig øyeblikk, stadig nye 
utfordringer!

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?  
Hvordan bli enige om samme 
ståsted – hva er fakta og hva er 
synsing som grunnlag for videre 
utvikling.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?  
Programstatusvurderinger 
i omstillingskommuner 
og kvalitetssikring av 
omstillingsprosesser, kursing 
i prosjektmetodikken PLP 
(ProsjektLederProsessen). 
Gjennomføring av prosjekt 
«Næringsvennlig kommune», en 
utviklingsanalyse for kommuner 
som søker omstilling.

Dine andre favoritteksempler på 
lignende prosjekter, internasjonalt 
og nasjonalt?  
Arbeidet med og vært engasjert i 
omstillingsprogrammer de siste 30 
årene.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Utviklingsevne, og 
gjennomføringsevne. Altså, ikke 
bare tenke det, men å gjøre det!

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid? Noe som fungere bedre 
digitalt enn fysisk, nå i jobben din?  
Digitalisering av møter har plutselig 
blitt en nødvendighet.

Et yndlingssitat eller livsmotto?  
Ikke bare tenke det, men gjøre det!

LØRNSOC med Roald Johansen, Ifo-Institutt for organisasjonsutvikling
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Hva står PLP for?
a) Personlig læringsplan
b) Prosjektlederprosessen
c) Prosjektlederplan

Prosjektlederprosessen Bygger på fire sentrale prinsipper 
for god prosjektledelse; oppbygging 
av alle prosjekter i faser; fast 
organisering og noen faste roller; en 
fast beslutningsprosess; oppfølging og 
kvalitetssikring gjennom måldefinering, 
beslutningspunkter, milepæler og 
identifisering av kritiske suksessfaktorer

Noe som utføres for å avdekke risikoen 
knyttet til et tiltak, en aktivitet, et 
system eller en situasjon. Hensikten med 
analysen er å fremskaffe underlag for 
beslutninger

Hva går prinsippene i PLP ut på?
a) Bygger på fire sentrale prinsipper
for god prosjektledelse; oppbygging
av alle prosjekter i faser; fast
organisering og noen faste roller; en
fast beslutningsprosess; oppfølging og
kvalitetssikring gjennom måldefinering,
beslutningspunkter, milepæler og
identifisering av kritiske suksessfaktorer
b) Bygger på tre sentrale prinsipper
for god prosjektledelse; oppbygging
av alle prosjekter i faser; fast
organisering og noen faste roller; en fast
beslutningsprosess
c) Bygger på to sentrale prinsipper
for god prosjektledelse; en fast 
beslutningsprosess; oppfølging og 
kvalitetssikring gjennom måldefinering, 
beslutningspunkter, milepæler og 
identifisering av kritiske suksessfaktorer

Hva er en risikoanalyse?
a) Nøyaktig undersøkelse av noe som er
sammensatt av flere bestanddeler for
å forklare et gitt problem eller en gitt
utvikling
b) Noe som utføres for å avdekke
risikoen knyttet til et tiltak, en aktivitet,
et system eller en situasjon. Hensikten
med analysen er å fremskaffe underlag
for beslutninger
c) Kartlegge og vurdere alle farer og
problemer og vurdere risikoen knyttet til
arbeidet. Arbeidsgiver har ansvar for at
dette blir gjennomført. Målet er at ingen
blir skadet eller syk på grunn av arbeidet

LØRNSOC med Roald Johansen, Ifo-Institutt for 
organisasjonsutvikling

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

LØRNSOC
ROALD JOHANSEN
PARTNER
IFO-INSTITUTT FOR 
ORGANISASJONS-
UTVIKLING
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Tema Perspektiv

En hotelleder under 
Covid-19
I denne episoden av #LØRN sin serie i samarbeid med 
Innovasjonsverket snakker Silvija, Sjur og Klaus med hotelleier 
og hotellsjef hos Sundvolden Hotel, Tord Moe Laeskogen. Tord 
forteller om hvordan alt handler om opplevelsene gjestene 
får i hoteller, og hvis de ikke får en opplevelse, så har ikke 
betongbygningen noen verdi. Videre gir Tord eksempler på hvordan 
han har endret hotelldriften etter at Covid-19 har kommet for fullt, 
og forteller om hva staben har lært fra tidligere situasjoner, som 
de har kunnet ha nytte av under krisen. 

Om bedriften
Sundvolden Hotel er et hotell og konferansesenter på Sundvollen 
i Hole kommune, Buskerud. Hotellet har historie tilbake til 1648, 
da det nevnes som gjestgiveri med skjenkerett for brennevin. 
Hotellet utgjør 22 000 m² og har 257 rom per 2013. Sundvolden 
som fergested og trafikknutepunkt for Kroksundet mellom 
Tyrifjorden og Steinsfjorden kan ha gitt herberge til reisende også 
før 1648. Hotellet ligger i dag like ved Europavei 16. Sundvolden 
Hotel er medlem av De Historiske Hotel og Spisesteder. I 2008 ble 
hotellets vertinne, Cecilie Laeskogen, tildelt Arbeidsmiljøprisen.

Refleksjon
Tord og Sundvolden hotell tenkte innovativt og kreativt 
under SARS i 2003 og bygget et pasienthotell som tar imot 
pasienter som sykehusene ikke selv kan håndtere. Hvordan kan 
hotellbransjen og andre bransjer bruke samme tankegang som 
Tord og Sundvolden for å være føre var og ha flere ben å stå på 
når en krise først inntreffer? Er dette noe vi kommer til å se mer 
av i tiden fremover?

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Tord Moe Laeskogen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: BUSKERUD

Vert:  Klaus Røiri,Silvija Seres,Sjur 

Dagestad
Du vil LØRNE om: 

• Kriseledelse 
• Covid-19 
• Opplevelser 
• Hotelledelse 
• Kundereisen 
• Bærekraft

Anbefalt lesing: 

• Sundvollenhotel.no 
• Maidbot.com 
• Getfacil.com
 

LØRNSOC med Tord Moe Laeskogen, Sundvollen hotell 

LØRNSOC
TORD MOE LAESKOGEN
HOTELLSJEF
SUNDVOLLEN HOTELL
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LØRNSOC med Tord Moe Laeskogen, Sundvollen hotell

 Enten så utvikler 
jeg, eller så avvikler jeg.
- Tord Moe Laeskogen
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Har vokst opp i hotell. Gikk 
Befalsskole og Grensevakt på 
grensen til Russland, i en periode 
jeg var litt lei av familiebedrift og 
foreldre, og kom ikke lenger bort. 
Traineeprogram (annet ord for hard 
jobbing til lav lønn) på Savoy Hotel i 
London og Hotel Vier Jahreszeiten i 
Hamburg. BS fra Cornell University; 
Hospitality Management. Jeg elsker 
å være ute i naturen og være i 
aktivitet.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Økt konkurransekraft gjennom 
Innovasjon. Vi arbeider med flere 
tiltak som skal forbedre og forenkle 
hverdagen til gjester og ansatte 
ved Sundvolden Hotel. Målet med 
innovasjonstiltakene skal være å: 
- Øke omsetning pr arbeidet time 
- Frikoble bemanning og 
produksjon, ved at vi får høyere 
produktivitet av hver enkelt 
medarbeider 
- Forenkle gjestereisen 
- HMS, hvor vi nå om dagen er 
svært opptatt av smittevern

Hvordan ble du interessert i 
innovasjon- og forskning?  
Jeg har alltid vær opptatt av 
innovasjon og elsker å besøke og 
høre om firmaer som arbeider 
med dette. Hotellnæringen er litt 
lowtech, så jeg har stor glede av 
å være i faglige forum fra andre 
bransjer som har en helt annen 
investerings vilje i teknologi.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?  
De mest interessante kontroverser, 
er å få en praktisk anvendelse 
av teknologi. Vi vet det er bra for 
oss, men så avstår vi for å ta det i 
bruk.  Vår vegring mot endring må 
alltid utfordres.  Her er det viktig å 
balansere frykten for å mislykkes 
med gleden over å lykkes. Det er 
et sitat som heter; man må ha 
trygghet for å våge og angst for 
å vinne. Vi må arbeide med en 
bedriftskultur som er endringsvillig 
gjennom å skape trygghet og 
samtidig se behovet for endring.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Det er evnen til å tilegne seg ny 
kunnskap. Vi blir aldri ferdig utlært, 
bare ferdig.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid-19? 
Vi har etablert et sykehjem og en 
corona-avdeling i vår hotell-fløy fra 
2009. Den gang hadde vi nylig hatt 
SARS, og jeg forsto at vi måtte ha 
undertrykk i hotellrommene for å 
være pasienthotell. I elleve år har 
denne funksjonen ligget der uten 
å bli tatt i bruk. Nå er vi en del av 
første-linje beredskapen for Hole, 
Ringerike og Jevnaker. Vi har lært 
viktigheten av å forebyggende 
tiltak for å hindre smitte. Dette er 
relevant kunnskap når Norge en 
gang starter opp igjen.

LØRNSOC med Tord Moe Laeskogen, Sundvollen hotell

Podkast  #0658
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Hva er Maidbot?
a) Verdens første robotstøvsuger for
hotell og forretningsbygg
b) En mer moderne og teknologisk
robotstøvsuger for husholdninger
enn andre alternativer som finnes på
markedet i dag
c) En robotstøvsuger for hotell og
forretningsbygg som har vært på
markedet siden 2013

Verdens første robotstøvsuger for hotell 
og forretningsbygg

Refererer til faktorene til produkter eller 
tjenester som skaper differensiering. 
Differensiering er måten varer eller 
tjenester fra et selskap skiller seg 
fra sine konkurrenter. Indikatorer for 
poenget med forskjellens suksess 
ville være økt kundefordel og 
merkevarelojalitet

2009

Hva er point of parity og points of 
difference?
a) Betyr nøyaktig undersøkelse av
noe som er sammensatt av flere
bestanddeler for å forklare et gitt
problem eller en gitt utvikling
b) En statistikk som brukes for å få
forståelse av tilstand eller utvikling på et
bestemt område
c) Refererer til faktorene til
produkter eller tjenester som skaper
differensiering. Differensiering er måten
varer eller tjenester fra et selskap
skiller seg fra sine konkurrenter.
Indikatorer for poenget med forskjellens
suksess ville være økt kundefordel og
merkevarelojalitet

Når stod pasienthotellet klart på 
Sundvolden hotell?
a) 2008
b) 2009
c) 2007

LØRNSOC med Tord Moe Laeskogen, Sundvollen hotell

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

LØRNSOC
TORD MOE LAESKOGEN
HOTELLSJEF
SUNDVOLLEN HOTELL
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Tema Perspektiv

En plastverden i 
utvikling
I denne episoden av #LØRN sin serie med innovasjonsverket 
snakker Silvija, Sjur og Klaus med daglig leder i Hallingplast, 
Steinar Tragethon. Steinar har vært daglig leder for Hallingplast, 
Norges største og mest moderne plastleverandør, i 40 år. 
I episoden deler han sine erfaringer etter å ha bygget opp 
Hallingplast til en landsledende plastleverandør, hvordan de 
jobber med å få frem produktene sine til markedet, samt hva som 
er forskjellen på god plast og dårlig plast. Denne episoden er laget 
i samarbeid med Innovasjonsverket

Om bedriften
Hallingplast AS ble stiftet i 1969 og er en av Norges største og 
mest moderne plastprodusenter. Spennvidden på produktene 
er stor, med hovedvekt på rør til vann, avløp og gass, merder 
til fiskeoppdrettsnæringen, spesialrør til bensinstasjoner og 
produkter for veisikring. Til produksjonen benyttes de fleksible og 
robuste materialene polyetylen (PE) og polypropylen (PP).

Refleksjon
Hvilke faktorer kan bidra til vekst og utvikling i en lokal bedrift 
utenfor sentrale byer som anses som industrienes episenter?

Tema:  MATERIALS 

Gjest:    Steinar Tragethon 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: BUSKERUD

Vert:  Klaus Røiri,Silvija Seres,Sjur 

Dagestad
Du vil LØRNE om: 

• Innovasjon 
• Produktutvikling 
• Plast

Anbefalt lesing: 

• Følge med i aviser når det er 
vannledningsbrudd

 

MATERIALS med Steinar Tragethon, Hallingplast 

MATERIALS
STEINAR TRAGETHON
DAGLIG LEDER
HALLINGPLAST
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MATERIALS med Steinar Tragethon, Hallingplast

 Ikke forvent mer av 
andre enn du forventer av 

deg selv.
- Steinar Tragethon
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Hvem er du, personlig og faglig?
Født og oppvokst på Geilo i en 
kreativ familie. Personlig er jeg en 
jordnær praktiker som er dyktigst 
med hendene. Faglig tror jeg at 
jeg er grundig, går inn i kjernen 
av utfordringene. Opptatt av å 
oppdatere kunnskap i takt med 
utviklingen i det faget vi arbeider.

Hvordan ble du interessert i 
innovasjon- og forskning?
Har alltid vært nysgjerrig og 
ikke akseptert tingenes tilstand. 
Synes det er interessant å prate 
med mennesker i faget, få frem 
de utfordringer de har og se om 
noe kan kombineres med våre 
muligheter på Hallingplast eller 
WOPAS, som er ett datterselskap i 
oppstartsfasen.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?
Det aller viktigste er å levere 
produkter til kundene til: Riktig 
pris, riktig kvalitet til riktig tid. 
Ellers er det kontinuerlig utvikling 
av medarbeidere.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi- og innovasjon?
Vi forsøker å ha godt forhold 
til alle våre kunder slik at vi 
blir en sparringspartner i deres 
utfordringer. Da avdekkes behov, 
som vi igjen tar videre i våre 
nettverk.

Hvorfor er det spennende?
Det er spennende fordi vi er i 
en bransje for fremtiden, der 
materialene vi bruker har levetid på 
100-150 år i full drift. Produktene 
kan resirkuleres etter endt bruk, 
og vi scorer høyt på FN`s 17 
bærekraftsmål.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?
Kontroverser der jeg får innblikk 
i ett annet syn er alltid viktig og 
interessant. Derfor er det viktig å 
ha med seg kritiske personer i alle 
fora der løsninger og ideer skal 
diskuteres.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?
Vi har utviklet flere egne 
produkter, som vi gjerne kaller 
"intelligente" rør. Dette er rør 
med tilleggsfunksjoner utover ett 
standard rør til vann, avløp, industri 
eller kabelrør.

Dine andre favoritteksempler på 
lignende prosjekter?
Vi har lenge markedsført oss som 
systemleverandør i trykkvann 
sammenheng. Det vil si at vi ikke 
bare leverer rør, men en total pakke 
med rør og deler. Vi eksporterer ca 
25 prosent av det vi lager.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? Relevant kunnskap 
i vårt felt, er å ha grunnutdanning i 
tillegg til evnen å ta til seg lærdom 
etter hvert som verden utvikler seg. 
Er man åpen for impulser og læring 
kan man komme utrolig langt.

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det? Tror jeg er positivt 
utålmodig, ingen autoritær leder, 
kanskje oppfattes som litt utydelig 
på overflaten.

Et yndlingssitat eller livsmotto?
Ikke forvent mer av andre enn du 
forventer av deg selv.

MATERIALS med Steinar Tragethon, Hallingplast
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Hva er levetiden på materialene 
Hallingplast produserer?
a) Omtrent 50 – 100 år
b) Omtrent 100 – 150 år
c) Omtrent 150 – 200 år

Omtrent 100 – 150 år Trening 500 millioner

Hva er nøkkelen til å bevege seg 
fremover ifølge Steinar Tragethon?
a) Flaks
b) Tålmodighet
c) Trening

Ved oppstart for 40 år siden hadde 
Hallingplast en omsetning på 1,8 
millioner. Hva er omsetningen deres nå 
som denne lokale aktøren er kjent for på 
grunn av kraftig vekst?
a) 500 millioner
b) 550 millioner
c) 600 millioner

MATERIALS med Steinar Tragethon, Hallingplast

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

Digitalisering som 
drivkraft
I denne episoden av #LØRN sin serie i samarbeid med 
Innovasjonsverket snakker Silvija, Sjur og Klaus med VP and 
Head of Kognifai Partner Program, Bent Erik Bjørkli, om hvordan 
den maritime bransjen skal ta i bruk ny teknologi, ta datadrevne 
beslutninger, og ta i bruk smarte applikasjoner på en kosteffektiv 
måte. Kognifai er et åpent digitalt økosystem som gjør det mulig 
å lage applikasjoner, dele data og integrere med både partner og 
kunder. Gjennom Kognifai tilbys teknologi, verktøy og infrastruktur 
for et digitalt økosystem for datadrevet verdiskaping. Bent Erik 
forteller om hva en "digital tvilling" er, og hva som skiller digitale 
tvillinger fra generelle simuleringer. 

Om bedriften
Kognifai er et åpent digitalt økosystem laget av gruppen 
Kongsberg, som gjør det mulig å lage applikasjoner, dele data og 
integrere med både partner og kunder. Gjennom Kognifai tilbys 
teknologi, verktøy og infrastruktur for et digitalt økosystem for 
datadrevet verdiskaping. Kognifai tilbyr teknologikomponenter 
som lar Kongsbergs kunder fange og samle kvalitetsdata fra 
sensorer og andre forretningssystemer, overføre data til skyen på 
en sikker og pålitelig måte, samt lage visualiseringer. Systemet 
genererer innsikt gjennom anvendelse av maskinlæring og 
prosessimuleringer.

Refleksjon
Hvordan skal man dele data for å skape nye muligheter i 
samfunnet; er det dem som sitter på innsamlet data som blir 
den som avgjør hvorvidt dataen skal deles, eller må det innføres 
en informasjonsplikt for at deling skal fungere? Hvordan komme 
i kontakt med dem som innehavet dataen?  Kunne en nasjonal 
sky-bank av innsamlet data vært mulig å opprette på  en trygg 
måte for å tilgjengeliggjøre datadeling kanskje?

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Bent Erik Bjørkli 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: BUSKERUD

Vert:  Klaus Røiri,Silvija Seres,Sjur 

Dagestad
Du vil LØRNE om: 

• Infrastruktur 
• Effektrealisering 
• Endringsprosesser  
• Digital tvilling

Anbefalt lesing: 

• Filmen om Alpha GO på YouTube. 
• Serien West World
 

LØRNSOC med Bent Erik Bjørkli, Kognifai Partner Program 

LØRNSOC
BENT ERIK BJØRKLI
VP AND HEAD
KOGNIFAI PARTNER 
PROGRAM

PODKAST #660 DIGITALISERING SOM DRIVKRAFT. BENT ERIK BJØRKLI, KOGNIFAI PARTNER PROGRAM
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LØRNSOC med Bent Erik Bjørkli, Kognifai Partner Program

 Det er utrolig 
spennende å introdusere 
nye ideer om samarbeid 

mellom mennesker 
som jobber mot 

samme mål, men med 
forskjellige perspektiv og 

angrepsvinkel.
- Bent Erik Bjørkli
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Hvem er du, personlig og faglig?  
Teknologiinteressert, nysgjerrig og 
kreativ fyr som liker mennesker. Har 
fra jeg kunne ta i en skrutrekker 
alltid likt å finne ut av hvordan ting 
virker, fascinert av teknologi og nye 
måter å ta den i bruk på.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?   
Vi gjør det mulig for den maritime 
bransjen å ta i bruk ny teknologi, 
ta datadrevne beslutninger, og ta 
i bruk smarte applikasjoner på en 
kosteffektiv måte.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi/innovasjon?   
Teamet mitt og jeg etablerer 
relasjoner og lager rammeverk for å 
fasiliteter for samarbeid på tvers i 
næringen.

Hvorfor er det spennende?   
Det er utrolig spennende å 
introdusere nye ideer om samarbeid 
mellom mennesker som jobber mot 
samme mål, men med forskjellige 
perspektiv og angrepsvinkel. Vi 
jobber med selskaper som alle vil 
gjøre hverdagen for den maritime 
bransjen bedre.

Hva synes du er de mest 
interessante nye dilemmaer?   
Endringsprosesser tar tid, og folk 
flest har en generell skepsis til 
nye ting. Når vi innførte remote 
support i Kongsberg maritime 
var terskelen høy for ta dette i 
bruk og sikkerhetskortet ble ofte 
trukket. Men i sommerferien og 
når vi ikke hadde folk å sende ut, 
ble terskelen plutselig mye mindre 
og ingeniørene brukte kreative 
metoder for å løse oppdragene uten 
å fysisk reise om bord allikevel.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?   
Jeg mener at det er essensielt å 
ha domenekunnskap. Vi som driver 
med digitalisering for den Maritime 
bransjen kan mye om teknologien, 
men uten kunnskap om hvordan 
det er å være på sjøen kommer man 
ikke langt. Den store verdien ligger i 
å koble disse sammen.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?   
Vi har en grunnleggende positiv 
tillit til hverandre i Norge som gjør 
at vi har gode forutsetninger. Den 
maritime bransjen samarbeider 
allerede godt.

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det?  
Lederskap handler for meg om å 
finne talentene til menneskene 
rundt meg og bruke de til å skape 
verdi.

Noen viktige bærekrafts 
perspektiver?   
Bærekraft er en rød tråd og en 
stor del av drivkraften bak det vi 
holder på med. Noen av kundene 
våre klarer å redusere brennstoff-
forbruket med 40 prosent ved å 
ta i bruk nye digital verktøyer som 
igjen fører til endringsprosesser og 
smarte beslutninger for de om bord 
og på land.

Et yndlingssitat eller livsmotto?   
Sharing is caring. Bruker det ofte 
som en icebreaker men klinger 
godt og føler det treffer meg som 
person. Det å by på seg selv og 
dele med omverdenen gjør at andre 
deler tilbake.

LØRNSOC med Bent Erik Bjørkli, Kognifai Partner Program
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Omtrent hvor lenge har Kongsberg drevet 
med digitalisering?
a) Ca. 10 år
b) Ca. 15 år
c) Ca. 20 år

Ca. 10 år En simulering med input fra den reelle 
verden

Omtrent 30-40 000 båter

Hvordan kan man kort fortalt forklare 
hva en digital tvilling er?
a) En skalert simulering
b) En digital delingsplattform
c) En simulering med input fra den reelle
verden

Hvilken størrelse har kundemassen i 
Kongsberg ifølge Bent Erik Bjørkli?
a) Omtrent 20-30 000 båter
b) Omtrent 30-40 000 båter
c) Omtrent 40-50 000 båter

LØRNSOC med Bent Erik Bjørkli, Kognifai Partner Program

Scann og besøk bedriften
https://www.kongsberg.com/digital/
kognifaiecosystem/

LØRNSOC
BENT ERIK BJØRKLI
VP AND HEAD
KOGNIFAI PARTNER 
PROGRAM
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Tema Perspektiv

Fremoverlent og 
innovativ kommune
I denne episoden av #LØRN sin serie i samarbeid med 
Innovasjonsverket snakker Silvija, Sjur og Klaus med Ordfører i 
Hemsedal og gründer av HIDDEN, Pål Terje Rørby, om det å være 
ordfører i en kommune som ble hardt rammet av Corivd-19, 
og hans erfaringer som gründer. Pål Terje forteller om hvorfor 
det som gründer er viktig å knytte til seg folk som er gode på 
økonomi. Han gir også innsikt i hva for refleksjoner han har gjort 
seg som ordfører i Hemsedal, både før og under det mye omtalte 
hytte-forbudet. Skal man i Hemsedal basere seg på å et antall 
sykehusplasser gjennom hele året, som tar utgangspunkt i en 
befolkning som tidvis tidobler seg, skjønt dette bare skjer et par 
ganger i året?

Om bedriften
Hemsedal er et dalføre og en kommune som ligger lengst nord i 
Hallingdal i landskapet Buskerud i Viken fylke. Kommunen grenser 
til Gol og Ål i Viken, Vang, Vestre Slidre og Nord-Aurdal i Innlandet, 
og til Lærdal i Vestland. Fra 1980 til i dag har turistnæringen 
bare blitt mer og mer betydningsfull for bygda, som nå (2011) har 
omkring 500 000 gjestedøgn fordelt på 6 500 utleiesenger i løpet 
av vinterhalvåret. Over halvparten av gjestene er utenlandske.

Refleksjon
Under covid-19 har man blitt presset til å drive med radikal 
innovasjon som for eksempel “sjokkdigitaliseringen”. Hva vil radikal 
innovasjon ha å si i tiden fremover, også etter situasjonen rundt 
covid-19 har roet seg ned?

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Pål Terje Rørby 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: BUSKERUD

Vert:  Klaus Røiri,Silvija Seres,Sjur 

Dagestad
Du vil LØRNE om: 

• Hytteforbudet 
• Gründerskap 
• Finansiering 
• Radikal innovasjon

Anbefalt lesing: 

• The Matrix
 

LØRNSOC med Pål Terje Rørby, Hemsedal 

LØRNSOC
PÅL TERJE RØRBY
ORDFØRER
HEMSEDAL
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LØRNSOC med Pål Terje Rørby, Hemsedal

 Treffer denne type 
ting som vi er oppe i nå, 

tror jeg ikke man kan 
belage seg på å bruke hytta 

si uansett hvor den er.
- Pål Terje Rørby



Intervju

50

Hvem er du, personlig og faglig?  
Utadvendt, kreativ og aktiv med 
stort engasjement og stå-på-vilje!

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
Jobber lite der nå, men tørre og 
tenke nytt og utenfor rammene.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi og innovasjon?  
Lett å bruke, gir mye tilbake for lite 
investert tid.

Hva synes du er de mest 
interessante nye dilemmaer?  
Teknologi også med på turen?

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?  
Hidden.no.

Dine andre favoritteksempler på 
lignende prosjekter, internasjonalt 
og nasjonalt?  
Jeg er faktisk inspirert av pokemon, 
og geocaching.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Menneskelig kunnskap og 
oppførsel.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?  
Akkurat nå ganske lite, mener jeg.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid?  
Vi har sett at alt kan skje! Ha 
reserver! Og husk å tenke kreativt 
raskt.

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det?  
Var en god leder. Et bindeledd 
mellom de kreative og 
«pengefolka».

Noen viktige bærekrafts 
perspektiver?  
At det generelt er viktig å tenke 
miljø.

Et yndlingssitatellerlivsmotto?  
“People will forget what you said, 
and people will forget what you 
did, but people will never forget 
how you made them feel” av Maya 
Angelou.

LØRNSOC med Pål Terje Rørby, Hemsedal
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Hva går grunderprosjektet HIDDEN ut 
på?
a) En app i samarbeid med DNT for å få
flere mennesker ut i Norges natur
b) Et verktøy for å oppsøke skjulte steder
fra norsk folketro, kulturarv og historiske
hendelser for å finne ut hva som virkelig
skjedde der
c) Et verktøy for digital transformasjon,
automatisering og robotisering av
banktjenestene

Et verktøy for å oppsøke skjulte steder 
fra norsk folketro, kulturarv og historiske 
hendelser for å finne ut hva som virkelig 
skjedde der

1200 Et nettverk på 20 fagpersoner som driver 
med radikal innovasjon, men som har 
den erkjennelsen om at de kan alt for 
lite om det. Delt opp i fire faggrupper; 
første gruppe jobber med verktøy 
som man har å jobbe med, den andre 
gruppen jobber med handlingsrom, den 
tredje gruppen jobber med ledelse og 
organisasjon, den fjerde gruppen jobber 
med samfunn og samfunnsendringer og 
trender

Hidden har blant annet fått hjelp fra 
studenter og Norsk folkeminnelag til å 
finne historier til prosjektet, men de fikk 
også utallige historier fra privatpersoner. 
Hvor mange har de fått tilsendt?
a) 1200
b) 900
c) 800

Nettverket for radikal innovasjon?
a) Et bedriftsnettverk for å hjelpe
små- og mellomstore bedrifter
med vekstambisjoner til å etablere
kommersielt, strategisk og markedsrettet
samarbeid for å styrke innovasjonsevne
og konkurransekraft
b) Et nettverk som skal ta ideen din ut i
samfunnet. Nettverket stimulerer til økt
innovasjon ved å dele sitt nettverk for
sine kunder
c) Et nettverk på 20 fagpersoner som
driver med radikal innovasjon, men som
har den erkjennelsen om at de kan alt
for lite om det. Delt opp i fire faggrupper;
første gruppe jobber med verktøy
som man har å jobbe med, den andre
gruppen jobber med handlingsrom, den
tredje gruppen jobber med ledelse og
organisasjon, den fjerde gruppen jobber
med samfunn og samfunnsendringer og
trender

LØRNSOC med Pål Terje Rørby, Hemsedal

Scann og besøk bedriften
https://www.hemsedal.kommune.no/

LØRNSOC
PÅL TERJE RØRBY
ORDFØRER
HEMSEDAL
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Tema Perspektiv

Innovasjon i Kartverket
I denne episoden av #LØRN sin serie med Innovasjonsverket 
snakker Silvija, Sjur og Klaus med divisjonsdirektør for Geodesi 
i Statens Kartverk, Per Erik Opseth, om hvordan kartverket 
styrker fundamentet for all geografisk informasjon gjennom et 
nytt observatorium på Svalbard der de lytter til signaler som 
er eldre enn jordkloden selv. Kartverket leder også for tiden 
det største nasjonale kartleggingsprosjektet i Norge noensinne 
- der hele landet blir laserskannet med en ny, veldig detaljert 
modell. I podcasten diskuteres også digitale kart, intelligente 
transportsystemer (ITS), AI, og hvordan disse vil påvirke Kartverket 
fremover.

Om bedriften
Kartverket er et byrå under Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. Det er et av de eldste tekniske 
byråene i Norge, og under forskjellige navn har virksomheten 
fortsatt uten avbrudd siden 1773. Hvert kvartal blir cirka 1,5 
millioner eiendommer og juridiske stiftelser registrert gjennom 
Kartverket. Kartverket driver over 1200 servere og har en 
datalagringskapasitet på 10 petabyte. Kartverket leder for tiden 
det største nasjonale kartleggingsprosjektet i Norge noensinne 
- der hele landet blir laserskannet med en ny, veldig detaljert 
høydemodell.

Refleksjon
Kartverket har tatt i bruk både crowdsourcing, intelligente 
transportsystemer (ITS), AR og AI. Hva kan digitalisering av kart 
gjøre for Norge som land?

Tema:  BIGDATA 

Gjest:    Per Erik Opseth 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: BUSKERUD

Vert:  Klaus Røiri,Silvija Seres,Sjur 

Dagestad
Du vil LØRNE om: 

• Digitale kart 
• Kartverket sin brede portefølje
• Samarbeid på tvers av forvaltning
• Innovasjon 
• Ledelse

Anbefalt lesing: 

• Geonorge.no/aktuelt/om-geonorge/
 

BIGDATA med Per Erik Opseth, Kartverket 

BIGDATA
PER ERIK OPSETH
DIVISJONSDIREKTØR
KARTVERKET
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BIGDATA med Per Erik Opseth, Kartverket

 Geografisk 
informasjon er en 

kunnskapskilde vi med 
fordel kan utnytte bedre.

- Per Erik Opseth
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Jeg mener det er viktig med 
balanse i livet, med balanse mellom 
jobb, familie, venner og fritid. Er 
opprinnelig fagmann, med leder 
siden 2007. Liker endring, opptatt 
av effektivisering, modernisering, 
digitalisering, og å ta i bruk ny 
teknologi, samt se nye muligheter. 
Blir sett på som visjonær.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?   
Kartverket har en ekstremt 
bre portefølje. Alt vi gjør skal 
ha en nytte for samfunnet. Alt 
fra å bidra til et fundament for 
satellittnavigasjonssystemer 
som Galileo og GPS til 
sjømåling, tinglysning av fast 
eiendom, matrikkelføring, 
laserscanning av landmassene 
til å lage framtidsscenarioer for 
havnivåstigning langs norskekysten.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi/innovasjon?  
Se etter nye muligheter. Finne nye 
metoder for effektivisering men 
også for å understøtte samfunnet 
på nye måter. Samfunnet er 
i kontinuerlig utvikling, og vi 
må derfor følge med. Aktuelt 

nå: ITS, dynamiske geodetiske 
referanserammer

Hvorfor er det spennende?   
Det motiverer meg å lede gjennom 
kontinuerlige endringsprosesser, 
motivere andre til innsats. 
Samarbeide både internt og 
eksternt for å finne nye løsninger. 
Vi forsøker å ligge i forkant av 
samfunnsutviklingen, fordi vi vet at 
mye av det vi gjør innen geodesi, er 
langvarige trege prosesser som det 
tar tiår å jobbe med før det kommer 
til anvendelse. Vi jobber med å 
redusere denne tiden.

Hva synes du er de mest 
interessante nye dilemmaer?  
Hastigheten i utviklingen. Det går 
fort, og en kan nesten lure på hvor 
det skal ende. Tempoet medfører 
ofte suboptimaliserte løsninger. 
De gode ideelle løsningene krever 
standardisering og samarbeid.

Dine favoritteksempler på 
prosjekter, internasjonalt og 
nasjonalt? 
Spennende utvikling med økt 
bruk av infrastruktur i rommet. 
Venter på øyeblikket der flyfotoet 
utkonkurreres av satellittbilder. 
Kanskje ikke i kvalitet, men i 
repetisjonshastighet.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?   
Vi ser at geografisk informasjon 
blir mer og mer relevant. Det 
tradisjonelle kartet er i utvikling. 
Vi klarer etter hvert å ivareta 
tidsserier i kartene, og skaper en 
helt utrolig kunnskapskilde for 
ettertiden. Omfanget av sensorer 
øker fra år til år, og tenk om alt 
ble tilgjengelig. Vi ser eksempler 
allerede i dag som Google og Apple 
som viser live trafikkinformasjon i 
dag. Om vi samlet alle sensordata 
inn i en digital verden ville vi få en 
digital kopi av virkeligheten.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? Vi har en god start i noe vi 
kaller geoNorge. De fleste offentlige 
etater og kommuner deler sine 
kartdata gjennom en felles portal.

BIGDATA med Per Erik Opseth, Kartverket
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Hva gjør man i Kartverket annet enn 
geodesi?
a) De jobber i flere divisjoner, med
kartlegging av Norges fastlandsområde
og sjøbunn, og drifter det nasjonale
eiendomsregisteret
b) De jobber kun med kartlegging av
sjøbunnen og eiendom
c) De jobber kun med kartlegging av
Norges fastlandsområde

De jobber i flere divisjoner, med 
kartlegging av Norges fastlandsområde 
og sjøbunn, og drifter det nasjonale 
eiendomsregisteret

Multispektralt ekkolodd som sveiper 
havbunnen fra en målebåt

En tjeneste som bruker augmented 
reality til å vise eiendomsgrenser som 
tilleggsinformasjon på mobilkameraet

Hvordan kartlegger Kartverket Norges 
sjøbunn?
a) Multispektralt ekkolodd som sveiper
havbunnen fra land
b) Multispektralt ekkolodd som sveiper
havbunnen fra fly
c) Multispektralt ekkolodd som sveiper
havbunnen fra en målebåt

Hva er Border GO?
a) En tjeneste som bruker augmented
reality til å vise eiendomsgrenser som
tilleggsinformasjon på mobilkameraet
b) En tjeneste som bruker augmented
reality til å kartlegge sjøbunnen
c) En tjeneste for brukere til å kartlegge
sine egne eiendomsgrenser som bruker

BIGDATA med Per Erik Opseth, Kartverket

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

BIGDATA
PER ERIK OPSETH
DIVISJONSDIREKTØR
KARTVERKET
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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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Språk:  languages
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Vert:  lorner

Lytt til podcast

Du vil LØRNE om: 

• learnings

Anbefalt lesing: 

• recommended_literature
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TEMA
GUEST_NAME
GUEST_TITLE
GUEST_COMPANY

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

Tema Perspektiv

Podkast  #0episode_number
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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


