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Er vi rigget for fremtiden? Hvordan finne forretningsideer 
i bærekraftmålene? Hvordan gå fra start-up til scale-up? 
Hør interessante podkaster der bedriftsledere og 
eksperter deler sine erfaringer og kunnskap med Silvija 
Seres. Lytt – og lær hele livet.

SIVA
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Tema Perspektiv

Bærekraft som nasjonalt 
konkurransefortrinn
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kaj B. Westre, 
daglig leder av Westregruppen. Westregruppen består av mange 
selskaper innen eiendomsutvikling, bygg og anlegg, og konsernet 
investerer også i startups. Kaj B. Westre deler sine erfaringer, og 
reflekterer sammen med Silvija om holdningsendringer, og hva 
som skal til for at Norge skal bidra i å nå FN sine klimamål, og 
hvordan vi kan bruke teknologi for å få dette til. 

Om bedriften
Westregruppen består av mange selskaper innen 
eiendomsutvikling, bygg og anlegg. Konsernet står også bak 
utviklingene av Norsk Maritimt Kompetansesenter, U4SSC lab ved 
NMK, NTNU sin Simvis lab og ACO Anlegg sin lønnsomme satsing 
på bærekraft.

Refleksjon
Hvordan kan vi bli flinkere til å bevisstgjøre den norske 
befolkningen på FN sine bærekraftsmål og jobbe med holdninger 
rundt for eksempel vann- og energibruk og resirkulering?  

Tema:  CLEANTECH 

Gjest:    Kaj B. Westre 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: CLUSTER

Innspilt: ÅLESUND

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Smarte byer 
• Digitale tvillinger 
• Vann  
• Bærekraft 
• Samhandling 

Anbefalt lesing: 

• Sett deg inn i bærekraftsmålene
 

CLEANTECH med Kaj B. Westre, Westregruppen 

CLEANTECH
KAJ B. WESTRE
DAGLIG LEDER
WESTREGRUPPEN

PODKAST #667 BÆREKRAFT SOM NASJONALT KONKURRANSEFORTRINN. KAJ B. WESTRE, WESTREGRUPPEN

Podkast  #0667
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CLEANTECH med Kaj B. Westre, Westregruppen

 Hvorfor arrangerer 
FN nå days of cities når 

det tidligere har vært days 
of countries? Jeg tror det er 
ford å fokusere på at med 
hele land går det for sent, 

for det er jo i byene det 
faktisk skjer handling

- Kaj B. Westre
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Energisk person som aktivt 
samspiller mennesker som bør 
treffes på tvers av virksomheter 
og kompetanse. Oppvokst i en 
entreprenørfamilie som alltid 
har sett muligheter. Økonom og 
eiendomsutvikler som går langt inn 
i å forstå og samspille leietagerne 
sin virksomhet.

Hva gjør du på jobben? 
Ser muligheter og spiller andre god. 
Westregruppen består av mange 
selskaper innen eiendomsutvikling, 
bygg og anlegg. Konsernet 
investerer også i startups. Gjennom 
Westregruppen er jeg også 
engasjert og medeier i PIR som nå 
setter opp et nytt bygg i Ålesund 
sentrum hvor det tilrettelegges 
for samarbeid mellom startups, 
scaleups og investormiljø.

Hvordan driver du med innovasjon? 
Utfordrer aktører/medspillere/
virksomheter til å finne nye, 
smartere og bedre løsninger.

Hvorfor er det spennende? 
Det er alltid spennende å flytte 
grenser.

Dine beste prosjekter siste årene? 
- NMK - utviklingen av Norsk 
Maritimt Kompetansesenter som 
er startet av meg. De fleste lokalt 
trodde ikke det var mulig å bygge 
et internasjonalt senter av slike 
dimensjoner i Ålesund. Det har 
fortløpende vært viktige milepæler 
vi har oppnådd her  
- U4SSC lab ved NMK - NTNU 
sin Simvis lab som nå etableres 
ved NMK (IE fakultetet). Her 
tilrettelegges det for en nasjonal 
satsing med 50 masterstudenter 
innen simulering og visualisering. 
Laben etableres i nabolokalet til 
U4SSC lab, og disse studentene vil 
få en svært samfunns- og nærings-
nær utdanning  
- ACO Anlegg sin lønnsomme 
satsing på bærekraft

Noen som inspirerer deg, 
internasjonalt og nasjonalt? 
Den som har inspirert meg mest er 
min mor. Hun så alltid det positive 
og muligheter i enhver situasjon!

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
- Kunnskap om SDG  
- Digitale verktøy  
- Fagkunnskap

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Vi har generelt høy tillit til 
myndigheter og mellom aktørene i 
det norske samfunnet. Dette gir oss 
muligheter som ikke er tilstede i 
alle land.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid-19? 
Være forberedt på uforutsette 
hendelser.

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det? 
Utfordrer og veileder.

Noen viktige 
bærekraftperspektiver? 
Mye kan oppnås ved 
holdningsendringer. Eksempelvis 
forbruk av vann og energi.

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
Man blir ikke verdens beste om 
man venter til i morgen dersom en 
har sjansen i dag!

CLEANTECH med Kaj B. Westre, Westregruppen

Podkast  #0667
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Hvem er NMK?
a) NMK er en del av Campus Ålesund,
og har som målsetting å være en av
Norges aller viktigste møteplasser for
kompetanse og utvikling.

b) Et nasjonalt og internasjonalt senter
for utdanning og forskning, særlig innen
marine og maritime næringer
c) En forskningsgruppe som er
en del av Campus Ålesund. De
studerer vannbruken til innbyggerne
i Ålesundsregionen som består av
kommunene Ålesund, Ørskog, Skodje,
Sula og Giske

NMK er en del av Campus Ålesund, 
og har som målsetting å være en av 
Norges aller viktigste møteplasser for 
kompetanse og utvikling.

Står for United for Smart Sustainable 
Cities og er et samarbeid mellom 16 FN-
organisasjoner, regioner og kommuner 
om smart bærekraftig utvikling i byer og 
lokalsamfunn

Vann

Hva er U4SSC?
a) Det er FNs bærekraftsmål som er
verdens felles arbeidsplan for å utrydde
fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe
klimaendringene innen 2030
b) Det er FNs kommisjon som har 55
medlemsstater og rapporterer til FNs
økonomiske og sosiale råd. Kommisjonen
konsentrerer seg om økonomisk analyse,
statistikk, miljø, bærekraftig energi,
handel, industri, næringsutvikling og
transport
c) Står for United for Smart Sustainable
Cities og er et samarbeid mellom 16 FN-
organisasjoner, regioner og kommuner
om smart bærekraftig utvikling i byer og
lokalsamfunn

Hvilken bærekraftsmål fra FN mener Kaj 
vi har gode sjanser til å gjøre noe med?
a) Olje
b) Strøm
c) Vann

CLEANTECH med Kaj B. Westre, Westregruppen

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

CLEANTECH
KAJ B. WESTRE
DAGLIG LEDER
WESTREGRUPPEN

Podkast  #0667
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Tema Perspektiv

Miljøvennlig 
støperiteknologi
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i 
Effee Induction, Eirik Belland. Effee induction har utviklet en 
svært energibesparende metode for støping av metall. I episoden 
forteller Eirik hvordan man kan bruke grønn vekst i salg og 
markedsføring. Eirik forteller også om hva han mener er det beste 
og det verste med å være gründer. 

Om bedriften
Effee AS bidrar til en mer økonomisk og miljømessig bærekraftig 
støpe-virksomhet. På bakgrunn av en idé fra SINTEF har gründer 
Eirik Belland sammen med Oshaug Metall utviklet en støpemetode 
som kan redusere strømforbruket med 40 % og samtidig doble 
produksjonskapasiteten.

Refleksjon
Vi må skryte mer av oss selv. Hvordan kan vi bli bedre til å fremme 
og markedsføre de gode og grønne teknologiene vi har i landet 
vårt internasjonalt?

Tema:  ENERGYTECH 

Gjest:    Eirik Belland 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: RESEARCH

Innspilt: TRONDHEIM

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Gründerskap 
• Støperi 
• Teknologi 
• Grønn vekst 
• Konkurransekraft

Anbefalt lesing: 

• https://www.effee.no/
 

ENERGYTECH med Eirik Belland, Effee Induction 

ENERGYTECH
EIRIK BELLAND
DAGLIG LEDER
EFFEE INDUCTION

PODKAST #673 MILJØVENNLIG STØPERITEKNOLOGI. EIRIK BELLAND, EFFEE INDUCTION

Podkast  #0673



9

Podkast  #0673

ENERGYTECH med Eirik Belland, Effee Induction

 Det ligger ofte store 
barrierer i det å endre en 
prosess, fordi det oppleves 
som risikabelt å endre på 
status que. Derfor må du 
være mer enn bare 2-3% 
bedre enn alternativet.

- Eirik Belland
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Pappa til Alfred og Sara. Gift med 
Marie. Er glad i mennesker og å 
prate med folk. En faglig allrounder 
– litt for utålmodig til å bli ordentlig 
flink i noe.

Hva gjør du på jobben? 
Salg/kundekontakt, 
forretningsutvikling, 
produktutvikling, finansiering, 
IPR-ansvarlig, regnskapsansvarlig, 
prosjektleder med mer. Prøver 
først og fremst å legge til rette 
for og være en god hjelper for 
våre fantastiske medgründere og 
ansatte.

Hvordan kjører du innovasjon? 
Vi jobber nær kundene 
og tester konsepter tidlig 
med skisser og 3D-printede 
modeller. Vi forsøker også å bygge 
nedskalerte modeller og maskiner 
for å kjøre fysisk testing raskt 
(rapid prototyping).

Hvorfor er det spennende? 
Vi får muligheten til å ansette 
folk, bygge verksteder, jobbe 
internasjonalt, skape nye produkter, 
lande nye kunder, og mye mer.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Ny støperiteknologi som sparer 
35% strøm per metallstøp og krever 
nær halvparten av metallmengde 
sammenlignet med gammel 
teknologi. Ellers har jeg startet opp 
et annet selskap, Corron AS.

Prosjekter som inspirerer deg mest, 
internasjonalt og nasjonalt? 
- Hva blir fremtidens energibærere? 
Tesla er et interessant «prosjekt» 
som utfordrer  
- Hvor får vi energien vår fra i 
fremtiden? Bill Gates sitt prosjekt 
som bruker utarmet uran  
- Industriparken i Mo i Rana
Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Etikk og moral, samt digitalisering/
robotisering.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Vi er dyktige på å kjøre prosjekter 
og på «engineering to order»-
produkter (korte serier).

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid-19? 
Vi har to lokasjoner i Norge, en 
i Sverige og en i India (utenom 
agenter), og Covid-19 har, 
paradoksalt nok, ført oss betydelig 
nærmere hverandre. Samspillet 

mellom har blitt styrket, og vi 
klarer nå å utnytte hverandres gode 
egenskaper på en mye bedre måte 
enn før Corona.

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det? 
Jeg verdsetter alle jeg jobber 
med høyt, og er ikke redd for 
å si det. Jeg prøver å være en 
tilrettelegger for ansatte som gir 
trygghet, tillitt og retning.

Noen viktige 
bærekraftperspektiver? 
Det er viktig for verden og det er 
motiverende både for ansatte og 
meg. Det gjør også bedriften mer 
attraktiv for nye ansatte.

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
Gjør det som betyr mest for andre, 
og for deg selv.

ENERGYTECH med Eirik Belland, Effee Induction

Podkast  #0673
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Vi må skryte mer av oss selv. Hvordan 
kan vi bli bedre til å fremme og 
markedsføre de gode og grønne 
teknologiene vi har i landet vårt 
internasjonalt?
a) Induksjon får en lokal, repeterbar og
energieffektiv varme fordi du varmer kun
det som ønskes å varmes istedenfor alt
som ligger rundt i tillegg
b) Induksjon er med kostnadseffektivt
enn vanlig elektrisk motstandsvarme
c) Induksjon får en lokal, repeterbar og
energieffektiv varme, og med det varmer
alt som ligger rundt

Induksjon får en lokal, repeterbar og 
energieffektiv varme fordi du varmer kun 
det som ønskes å varmes istedenfor alt 
som ligger rundt i tillegg

Støperiteknologi Robotisering

Hva er det mest miljøvennlige og 
bærekraftige Effee Induction bruker?
a) Støperiteknologi
b) AI
c) Maskinlæring

Hva mener Eirik det er viktig å dra nytte 
av i fremtiden i Norge?
a) Robotisering
b) 3D printing
c) VR

ENERGYTECH med Eirik Belland, Effee Induction

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

ENERGYTECH
EIRIK BELLAND
DAGLIG LEDER
EFFEE INDUCTION

Podkast  #0673
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Tema Perspektiv

Nye muligheter for 
verdiskaping i Norge
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forskningsleder i 
SINTEF, Maria Barrio. Maria er utdannet maskiningeniør og har en 
PhD i bioenergi. For tiden leder hun en gruppe på 10 forskere som 
arbeider med vann-relaterte utfordringer. I utredningsarbeidet 
«Veikart for fremtidens næringsliv» utforsker de teknologier, 
ressurser og kunnskap som kan utvikle helt nye næringer og 
verdikjeder i Norge. I episoden forteller Maria om de viktigste 
linjene fra rapporten, noe av problematikken med overvann i et 
klimaperspektiv, samt hvordan vi skal klare å ta vare på alle de 
tre dimensjonene i bærekraft: miljømessig, sosialt og økonomisk. 
Denne episoden er laget i samarbeid med SIVA.

Om bedriften
SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. 
Deres 2000 medarbeidere leverer anvendt forskning, teknologi, 
innovasjon, kunnskap og løsninger for store og små kunder over 
hele verden. SINTEF har internasjonalt ledende spisskompetanse 
innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap.

Refleksjon
Hvordan tenker du at Norge kan bidra på de tre dimensjonene for 
bærekraftig utvikling; miljø, sosiale forhold og økonomi? Hva er 
dine eksempler for hver kategori? 

Tema:  CLEANTECH 

Gjest:    Maria Barrio 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: RESEARCH

Innspilt: TRONDHEIM

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Vannettverk  
• Bærekraft 
• Overvann   
• Verdiskapning  

Anbefalt lesing: 

• Rapporten SINTEF har utarbeidet på 
vegne av NHO: Nye Muligheter For 
Verdiskapning i Norge

 

CLEANTECH med Maria Barrio, SINTEF 

CLEANTECH
MARIA BARRIO
FORSKNINGSSJEF
SINTEF

PODKAST #674 NYE MULIGHETER FOR VERDISKAPING I NORGE. MARIA BARRIO, SINTEF

Podkast  #0674
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CLEANTECH med Maria Barrio, SINTEF

 Det er sentralt 
å ta hensyn til hvilke 

forutsetninger Norge har 
for å realisere ulike nye 

verdikjeder.
- Maria Barrio



Intervju

14

Hvem er du, personlig og faglig?
En positiv og energisk person som 
er veldig glad i å kommunisere 
med folk. Jeg er i dag leder for en 
gruppe på 10 forskere som jobber 
med vann-relaterte utfordringer.

Hva er det viktigste du gjør på 
jobben?
Jeg betrakter meg selv som 
en fasilitator, spesielt i dette 
prosjektet.

Hva fokuserer du på innen 
innovasjon?
Jeg har bidratt med å snakke med 
forskerne, spørre mye for å få 
essensen av ideene, samt finne 
gode bilder som får budskapene 
frem.

Hvorfor er det spennende?
Det er utrolige mange ideer, og jeg 
er stolt av mine SINTEF-kollegaer 
som kan mye om teknologi og 
samtidig er klar over at det ikke 
bare er teknologi som gjelder.

Hva synes du er de mest 
interessante nye dilemmaer?
I løpet av prosjektet har jeg fått 
langt mer forståelse av at Norge 
er ikke bare Oslo, Stavanger, 

Trondheim og Bergen. Det er mange 
på mindre steder som vil og kan 
mye.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?
Har vært engasjert på oppdrag fra 
NHO i utredningsarbeidet "Veikart 
for fremtidens næringsliv".

Prosjekter som inspirerer deg mest, 
internasjonalt og nasjonalt?
Sirkulær økonomi, både generelt og 
tankesettet som ligger bak.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Det jeg tror er veldig viktig er å 
lytte til andre, være åpne til nye 
"kunnskapskombinasjoner", samt 
å være nysgjerrig på hverandres 
kunnskap. Samarbeid er like viktig 
som kunnskap.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
Det er sentralt å ta hensyn til 
hvilke forutsetninger Norge har for 
å realisere ulike nye verdikjeder. 
Dette krever innsikt i hvor vi står i 
dag, konkurransesituasjonen, hvilke 
barrierer som må brytes ned, og 
hvilke insentiver som må til for å 
realisere en verdikjede.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid-19?
Vi ser en formidabel akselerasjon 
av den digitale transformasjonen. Vi 
er blitt langt mer klar over viktige 
og kritiske samfunnsfunksjoner, i 
tillegg til at samfunnssikkerhet har 
fått mye større betydning.

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det?
Fasiliterer og viser mye respekt 
ovenfor de som sitter med 
kunnskap.

Noen viktige 
bærekraftperspektiver?
Bærekraft i seg selv kan være et 
dilemma, det vil si hvordan vi kan 
ta vare på alle de tre dimensjonene 
i bærekraft: miljømessig, sosialt og 
økonomisk.

Et yndlingssitat eller livsmotto?
Velg dine kamper.

Kan du oppsummere vår samtale 
med en setning?
Naturressurser, kunnskap, teknologi 
og samarbeid gir nye muligheter for 
Norge.

CLEANTECH med Maria Barrio, SINTEF

Podkast  #0674
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Hva er de tre dimensjonene for 
bærekraftig utvikling?
a) Miljø, sosiale forhold og økonomi
b) God utdanning, stoppe fattigdom og
utrydde sult
c) Liv på land, liv under vann og stoppe
klimaendringene

Miljø, sosiale forhold og økonomi Det er et stort etterslep på infrastruktur 
og vedlikehold i vannrørene som fører 
drikkevannet vårt

0,3

Hva er utfordringene i Norge når det 
kommer til drikkevann?
a) Det er ikke store utfordringer
med drikkevannet i Norge siden
infrastrukturen blir konstant vedlikeholdt
b) Det er et stort etterslep på
infrastruktur og vedlikehold i vannrørene
som fører drikkevannet vårt
c) Den største utfordringen er sur nedbør
som forurenser vannet vårt

I Danmark har de 5% lekkasjerate fra 
vannrørene sine. Hva er lekkasjeraten i 
Norge?
a) 0,3
b) 0,2
c) 0,15

CLEANTECH med Maria Barrio, SINTEF

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

CLEANTECH
MARIA BARRIO
FORSKNINGSSJEF
SINTEF

Podkast  #0674
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Tema Perspektiv

Optimismen lenge leve
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende 
Direktør i Siva SF,  Ingrid Lorange. Siva tilrettelegger for vekst 
og utvikling i industri og næringsliv. Ingrid forteller i episoden 
hvordan Siva sikrer en infrastruktur for bedrifter slik de kan få 
hjelp til å drive innovasjon, samt hvordan vi kan løfte norske 
teknologibedrifter til å bli markedsrelevante.

Om bedriften
Siva utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for 
innovasjon og næringsutvikling bestående av inkubatorer, 
næringshager, katapult-sentre, innovasjonsselskaper, samt 
innovasjonssentre og industribygg. Siva-strukturen består for 
tiden av 40 næringshager, 33 inkubatorer, 5 katapult-sentre, 74 
innovasjonsselskaper, og 40 eiendomsselskaper som samlet er 
eier i over 100 eiendommer.

Refleksjon
Teknologisk innovasjon er i full sving i Norge, men hvordan kan vi 
sørge for å ha en konkurransedyktig industri innen teknologi med 
stadig påfyll av ny innovativ teknologi i Norge?

Tema:  ENERGYTECH 

Gjest:    Ingrid Lorange 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: TRONDHEIM

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Inkubatorer og næringshager 
• Innovasjon 
• Vekst gjennom grønn omstilling 
• Norsk konkurransekraft 

Anbefalt lesing: 

• Siva.no
 

ENERGYTECH med Ingrid Lorange, Siva 

ENERGYTECH
INGRID LORANGE
ADMINISTRERENDE 
DIREKTØR
SIVA

PODKAST #675 OPTIMISMEN LENGE LEVE. INGRID LORANGE, SIVA

Podkast  #0675
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ENERGYTECH med Ingrid Lorange, Siva

 Vi må etablere mye 
mer produksjon her, og 

nå er vi i en god tid for å 
gjøre nettopp dette.

- Ingrid Lorange
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Utdanning og hobby?
Utdannet siviløkonom. Hobby: 
friluftsliv, skog og fjell, været og 
musikk.

Hvem er du, personlig og faglig?
Engasjert, optimistisk, sosial, 
brenner for virksomheten, 
tverrfaglig, «skapingeniør», 
analytisk og samarbeidsorientert.

Hva er essensen av det du gjør på 
jobben?
Ledelse, møter, motivasjon, 
strategi- og organisasjonsutvikling, 
relasjoner og rapportering.

Hvordan driver du med innovasjon?
Siva jobber med å tilrettelegge for 
innovasjon i hele Norge.

Hvorfor er oppdraget ditt 
spennende?
Fordi det er viktig for samfunnet 
og for Norge. Også fordi vi kommer 
borti fantastisk mye spennende 
som utvikles av andre.

Noen interessante nye dilemmaer?
Mange må prøve seg for at noen få 
skal lykkes stort. Vi trenger vekst 
og eksport, men små lokale aktører 
er også viktige for Norge.

Dine beste prosjekter siste året?
Ny strategi for Siva etablert 
sammen med alle ansatte. I tillegg 
«ekspertutvalget for farlig avfall», 
som jeg ledet høsten 2019.

Hvem inspirerer deg, internasjonalt 
og lokalt?
Folk som brenner for det 
de driver med, og som er 
samarbeidsorientert og opptatt av 
resultater - ikke egen posisjon. Vi 
får til mest når vi jobber sammen 
og spiller hverandre gode.

Hva er relevant kunnskap for 
fremtiden?
Nesten alt (medisin, biologi, 
ingeniørfag, kultur, økonomi m.m.), 
men med tett kobling til teknologi 
og samfunnsansvar/forståelse.

Hvilke fordeler får du ved å jobbe 
fra Norge?
Frihet, tillit, trygghet, natur, 
løsningsfokus, og «equality».

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid-19?
Vi må forstå hvor privilegerte vi 
egentlig er. Sammen kommer vi 
gjennom krisen. Det er mange 
viktige læringspunkter med 
endrede arbeidsformer som vi kan 
bygge videre på.

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det?
Positiv, engasjert og glad i folk. 
Dette fungerer fordi jeg tror ansatte 
merker at jeg bryr meg og at vi 
da er et team. Jeg er opptatt av å 
fremheve det andre leverer. Jeg 
gir meg ikke, men leter alltid etter 
andre måter å realisere resultater 
på hvis jeg møter motstand - for 
det ordner seg til slutt hvis vi klarer 
å jobbe sammen.

Noen viktige 
bærekraftperspektiver?
Holdningsendringer tar tid, men 
mye har skjedd det siste året; 
sirkulærøkonomi, bevissthet rundt 
forbruk og villighet til å «ofre» noe, 
kombinert med teknologi og nye 
løsninger.

Et yndlingssitat eller livsmotto?
Hold hjertet varmt og hodet kaldt.

Hva er den viktigste tanken i vår 
samtale?
Vi må jobbe hardt, vi må ofre noe, 
vi må jobbe sammen, vi må utnytte 
de fantastiske ressursene vi har – 
og da får vi til fantastisk mye.

ENERGYTECH med Ingrid Lorange, Siva
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Hva er en inkubator?
a) Forskningsgrupper som fokuserer på
kommersiell innovasjon
b) En organisasjon som skal gi støtte til
virksomheter som forsøker å etablere ny
bærekraftig innovasjon
c) En organisasjon som skal gi støtte til
virksomheter som forsøker å etablere
ny kommersiell aktivitet, gjerne med
utgangspunkt i innovasjon

En organisasjon som skal gi støtte til 
virksomheter som forsøker å etablere 
ny kommersiell aktivitet, gjerne med 
utgangspunkt i innovasjon

Et landsomspennende nettverk der 
talenter, idéer og prosjekter møter 
profesjonell bistand til å orientere 
seg i virkemiddelapparatet, utvikle 
forretningsidéer, arbeide med markedet 
og finne kapital

40

Hva gjør en næringshage?
a) Et landsomspennende nettverk der
talenter, idéer og prosjekter møter
profesjonell bistand til å orientere
seg i virkemiddelapparatet, utvikle
forretningsidéer, arbeide med markedet
og finne kapital
b) Et nettverk i Viken der talenter, idéer
og prosjekter møter profesjonell bistand
til å orientere seg i virkemiddelapparatet,
utvikle forretningsidéer, arbeide med
markedet og finne kapital
c) En organisasjon som skal gi støtte til
virksomheter som forsøker å etablere
ny kommersiell aktivitet, gjerne med
utgangspunkt i innovasjon

Hvor mange næringshager har vi i Norge?
a) 36
b) 40
c) 24

ENERGYTECH med Ingrid Lorange, Siva

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

ENERGYTECH
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Tema Perspektiv

Storskala ren hydrogen 
fra gass
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i ZEG 
Power, Kathrine Kvarnes Ryengen. Zeg power sitt formål er å tilby 
verden et grønt alternativ for energiproduksjon med fokus på 
ZEG-teknologi. I episoden forteller Kathrine om forretnings- og 
eksport mulighetene som ligger innen hydrogen, deriblant lagring 
og transport av hydrogen. 

Om bedriften
ZEG Power ble etablert i januar 2008 som en spin-off fra Institutt 
for energiteknikk (IFE). Selskapet har i samarbeid med sine 
eiere lagt ned betydelige ressurser i forskning og utvikling av 
ZEG-teknologien. ZEG Power sin visjon er å tilby verden et grønt 
alternativ for energiproduksjon, og forretningsidéen er effektiv 
produksjon av utslippsfritt hydrogen og/eller elektrisitet fra gass 
ved hjelp av ZEG Power sin effektive prosess med integrert CO2-
separasjon.

Refleksjon
Hydrogen kan spille en viktig rolle som en fremtidig grønn energi, 
men vi er enda dårlig på utviklingen av den i Norge. Hvordan kan vi 
ta kunnskapen om hvordan vi utviklet olje over til hydrogen?

Tema:  ENERGYTECH 

Gjest:    Kathrine Kværnes Ryengen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: LILLESTRØM

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Hydrogen 
• Olje og gass  
• Infrastruktur  
• CO2 fangst og lagring

Anbefalt lesing: 

• Siva.no
 

ENERGYTECH med Kathrine Kværnes Ryengen, ZEG Power 
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RYENGEN
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ENERGYTECH med Kathrine Kværnes Ryengen, ZEG Power

 Innen feltet jeg 
nå jobber, opplever vi 
et klassisk høna-eller-

egget-dilemma i henhold 
til hvem som skal ta 
det første steget. Er 

det produsentene eller 
brukerne av hydrogen?

- Kathrine Kværnes 
Ryengen
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Utdanning og hobby?  
MTM (UNSW, Sydney) og Master of 
Industrial & Mechanical Engineering 
(NTNU).

Hvem er du, personlig og faglig?  
Svært glad i å bruke tid og energi 
på å bidra til å finne gode løsninger 
på klimautfordringer, samt å skape 
nye, fremtidsrettede arbeidsplasser. 
Har teknisk bakgrunn og trives best 
i grensesnittet mellom teknologi og 
forretning.

Hvordan beskriver du oppdraget til 
organisasjonen din?  
Muliggjøre grønn utnyttelse av gass.

Dine beste tips for effektiv 
innovasjon?  
Jeg tror nøkkelen ligger i å 
koble forskning med industrielt 
samarbeid og etablere et 
dedikert team med ansvar 
for kommersialisering av 
forskningsresultater.

Hvorfor synes DU at oppdraget er 
spennende?  
ZEG Power baserer seg på 
norskutviklet teknologi fra IFE; 
midt i «sweet-spoten» med tanke 
på å redusere klimagassutslipp. 

Hydrogen har en nøkkelrolle her.

Hva synes DU er de mest 
interessante nye dilemmaer?  
Vi opplever et klassisk høna-eller-
egget-dilemma med hensyn til 
hvem som skal ta det første steget; 
er det produsentene eller brukerne 
av hydrogen?  

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
- Fikk på plass nye eiere, inkludert 
AP Ventures, Sparx Group og Nysnø 
Klimainvesteringer 
- Etablerte vårt svært gode 
partnerskap med CCB 
- Gjort oss godt kjent med ulike 
ingeniørmiljø  
- Begynt et samarbeid med en 
partner i Nederland for vårt første 
oppskalerte anlegg   

Prosjekter som inspirerer deg mest, 
internasjonalt og nasjonalt?  
Northern Lights-prosjektet.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Grunnleggende teknologisk 
kunnskap kombinert med evnen til 
selvstendig tenking, og tilegne seg 
ny informasjon raskt  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?  
Vi har gode universiteter og 
forskningsinstitusjoner, i tillegg 
til en tradisjon for å lære seg 
selvstendig tenkning. Med mindre 
formelle strukturer er vi også 
tilpasningsdyktige.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid-19?  
En del av løsningen til reduksjon 
av klimagassutslipp er å reise og 
forbruke mindre. Det har også 
fått oss til å reflektere over mer 
effektive måter å samhandle på 
uten fysisk tilstedeværelse, men 
også viktigheten av nettopp fysisk 
tilstedeværelse.

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det?  
Uformell, med fokus på 
gjennomføring og å lytte til 
gode kollegers kloke hoder. Det 
muliggjør selvstendig arbeid i 
en lettbent struktur med korte 
beslutningslinjer.

Noen viktige 
bærekraftperspektiver?  
For å nå bærekraftsmålene er 
det viktig å ta i bruk alle midler 
og løsninger – ikke drive 
symbolpolitikk.

Et yndlingssitat eller livsmotto?  
Forsøker å bruke det jeg har og er 
på en best mulig måte.  

ENERGYTECH med Kathrine Kværnes Ryengen, ZEG Power
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Hvor passer hydrogengass best?
a) Mellomlange distanser
b) Lange distanser
c) Korte distanser

Lange distanser Binder seg med CO2 i gassen Muliggjøre arbeidsplasser, bygge på den 
industrielle kompetanse vi har i Norge, 
eksportere utslippsfri hydrogen og 
forretningsmuligheter

Hva gjør Sorbent som man bruker i den 
kjemiske produksjonen av hydrogen?
a) Binder seg med CO2 i gassen
b) Kvitter seg med CO2
c) Dobler CO2 i gassen

Hva mener Kathrine utvikling av 
hydrogen vil gjøre for Norge?
a) Muliggjøre å både produsere olje og
hydrogen som eksportmuligheter og
bygge på den industrielle kompetanse vi
har i Norge
b) Muliggjøre arbeidsplasser, eksportere
utslippsfri hydrogen og samt fortsette
utviklingen av olje- og gassektoren
c) Muliggjøre arbeidsplasser, bygge på
den industrielle kompetanse vi har i
Norge, eksportere utslippsfri hydrogen og
forretningsmuligheter

ENERGYTECH med Kathrine Kværnes Ryengen, ZEG Power

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

Konsolidering og vekst i 
Europa
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med medgründer 
av NORVA24, Arild Bødal. NORAV24 er i dag Nordens største 
vann- og avløpskonsern og tilbyr i dag et spekter av tjenester til 
private aktører og bedriftsmarkedet innenfor infrastruktur under 
bakkenivå. Arild snakker i episoden om viktigheten av å satse 
på å bygge en kultur der alle i organisasjonen blir utfordret til å 
tenke kontinuerlig forbedring, kundeorientering og konkurranse. 
Arild forteller også om hvilke muligheter som ligger under bakken 
vår og hvordan det står til med vannverket vårt i forhold til våre 
Skandinaviske naboer. 

Om bedriften
Norva24 ble etablert i 2015, da en rekke mindre lokale selskaper 
slo seg sammen, og dannet et større konsern på tvers av 
regioner. Norva24 er i dag størst i Norden, med lokasjoner både i 
Norge, Sverige og Danmark, samt at de har stor tilstedeværelse 
i Tyskland. I dag leverer Norva24 et bredt spekter av tjenester 
til private aktører, bedriftsmarkedet og offentlige instanser. I 
tillegg samarbeider de med en mengde store aktører med ansvar 
innenfor infrastruktur under bakkenivå.

Refleksjon
Vi tror vi har verdens beste vann, men Norge kommer dårlig ut 
på vannkvalitet i forhold til andre land. Hvordan kan dette være, 
og hvordan kan vi ta tilbake troen vår på at vi har verdens beste 
vann?

Tema:  SOME 

Gjest:    Arild Bødal 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: ÅLESUND

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Sensorer for å overvåke funksjoner 
og nivå 

• Digital kartlegging  
• Analysering av infrastruktur 
• Kultur 

Anbefalt lesing: 

• Siva.no
 

SOME med Arild Bødal, NORVA24 
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ARILD BØDAL
MEDGRÜNDER
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SOME med Arild Bødal, NORVA24

 Grønn vekst 
og fokus på FN’s 

bærekraftsmål er i dag 
ikke lenger noe spesielt, 

det er en selvfølge.
- Arild Bødal
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Utdanning og hobby?
Økonomi/strategi/innovasjon. 
Hobby: familie, kombinert med 
friluftsliv, ski/randonee og å bidra i 
lokalsamfunnet.

Hvem er du, personlig og faglig?
Dedikert og ansvarlig, enten det 
er på privaten, på jobb eller faglig. 
Jobber mer med å ha oversikt 
framfor detaljert innsikt.

Hvordan beskriver du oppdraget til 
organisasjonen din?
Norva24 skal bygge et Europeisk 
fyrtårn og bli markedsledende 
innen vår bransje. Vi er 
kundeorientert og jobber ut fra 
mottoet «Vi hjelper alltid».

Dine beste tips for effektiv 
innovasjon? Bygg en kultur der 
alle blir utfordret på å tenke 
kontinuerlig forbedring, samt å 
være ekstremt kundeorienterte og 
konkurranseorienterte.

Hvorfor synes DU at oppdraget er 
spennende? Det å utvikle en «ny» 
UIM-aktør på basis av en svært 
fragmentert underskog av små- og 
mellomstore bedrifter, er i seg selv 
spennende.

Hva synes DU er de mest 
interessante nye dilemmaer?
Gjennomsnittsalderen på 
den offentlige underjordiske 
infrastrukturen blir høyere 
og høyere, og etterslepet på 
reparasjoner og vedlikeholdsbehov 
blir større og større.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?
- Et IoT-prosjekt med sensorbaserte 
overvåkningstjenester kombinert 
med fysiske tjenesteleveranser 
for å vedlikeholde og drifte 
infrastruktur 
- Ekspandert ytterligere i Norden, 
samt gått inn i Tyskland gjennom 
oppkjøpet av ExRohr 

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Kunnskap om miljø og potensielle 
skadeeffekter av de valgene vi gjør 
daglig. Innovasjon er viktig, men 
jeg mener at vi må tenke små, 
løpende forbedringer i alt vi gjør – 
kontinuerlig forbedring.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid-19?
Er vi blitt for fokusert på, og 
avhengig av, økonomisk vekst? Kan 
vi nå reise mindre og permanent 
redusere utslipp gjennom nye 
måter å jobbe og samhandle på

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det?
I dag er jeg hovedsakelig styreleder, 
og ikke involvert i så mye operativt. 
Jeg prøver å være en støtte for de 
selskapene og de lederne jeg jobber 
med, uten å gå i detalj eller å «gå i 
veien». Jeg støtter og løfter.

Noen viktige 
bærekraftperspektiver?
Grønn vekst og fokus på FNs 
bærekraftsmål er i dag ikke lengre 
noe spesielt, det er selvsagt.

Et yndlingssitat eller livsmotto?
Jeg liker å sitere min avdøde 
far, som opplevde og overlevde 
Lodalsulykken i 1936 som liten 
gutt. Han sa alltid «bagateller er i 
livets spill» når ting ser vanskelig 
ut. Med det mener jeg at vi må lære 

oss å se ting i perspektiv, og se 
muligheter fremfor problemer.

SOME med Arild Bødal, NORVA24
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Hva jobber Norva med?
a) Samfunnskritisk infrastruktur over
bakken
b) Produserer infrastruktur til
transportsektoren
c) Samfunnskritisk infrastruktur under
bakken

Samfunnskritisk infrastruktur under 
bakken

Dårlig vedlikehold av infrastruktur Satt ned et krav om at alle rør under 
bakken skal være digitalisert, kartlagt og 
reparert innen 2025

Hvorfor kommer Norge dårlig ut på 
vannkvalitet i forhold til andre land?
a) Dårlig vedlikehold av infrastruktur
b) Det er mer sur nedbør i Norden som
gjør vannkvaliteten dårligere
c) Foreldet teknologi for filtrering av
vannet.

Hva har byen Hamburg i Tyskland gjort 
for å bedre vannkvaliteten?
a) Satt ned et krav om å bytte ut hele
infrastrukturen innen 2030
b) Satt ned et krav om at alle rør under
bakken skal være digitalisert, kartlagt og
reparert innen 2025
c) Satt ned et krav om at alle rør under
bakken skal være digitalisert og reparert
innen 2040

SOME med Arild Bødal, NORVA24

Scann og besøk bedriften
https://norva24.no/
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Tema Perspektiv

Digitale innovasjoner for 
bærekraftig vekst
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med professor i 
innovasjon ved Norges Handelshøyskole, Tor Wallin Andreassen. 
Som professor ved NHH jobber Tor med å utvikle og formidle ny 
kunnskap om innovasjon og verdiskapning. I episoden forteller han 
om om miljømessige innovasjoner og hvilken påvirkning dette har 
for forbrukeren sin oppfatninger av bedriftens innovasjonsevne 
og attraktivitet. Samtalen går også inn på Norges muligheter og 
utfordringer i forhold til grønn omstilling, samt hvordan vi kan 
prise fremtidige teknologiske gevinster inn i dagens modeller. 

Om bedriften
Norges handelshøyskole (NHH) er Norges eldste vitenskapelige 
høyskole innen bedriftsøkonomiske og administrative fag, historisk 
kalt handelsfag. Skolen ble grunnlagt i 1936 etter stortingsvedtak 
fra 1917 og åpnet 7. september 1936. Siviløkonomstudiet ved NHH 
var i årene 2006–2013 Norges meste søkte studium.

Refleksjon
Hvordan vil forbrukernes økte bevissthet på bærekraft påvirke 
bedriftenes innovasjon og attraktivitet fremover?

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Tor Wallin Andreassen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: RESEARCH

Innspilt: BERGEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Verdifangst 
• Digital divide 
• Sirkulærøkonomi 
• Grønn innovasjon 
• Forskning 

Anbefalt lesing: 

• Norsk innovasjonsindeks fra NHH 
 

LØRNSOC med Tor Wallin Andreassen, Norges Handelshøyskole 

LØRNSOC
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PROFESSOR I 
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NORGES 
HANDELSHØYSKOLE
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LØRNSOC med Tor Wallin Andreassen, Norges Handelshøyskole

 På kort og 
mellomlang sikt har jeg 
tro på tiltak som både 
forlenger produkters 
livssyklus, men også i 
større grad aktiverer 

passive ressurser (tid og 
assets) gjennom deling.

- Tor Wallin Andreassen
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Hvem er du, personlig og faglig?  
En forsker som er nysgjerrig på 
verdiskaping og innovasjoner.  
Hva er essensen av det du gjør på 
jobben?  
Utvikler og formidler ny kunnskap 
og forskning om innovasjoner og 
verdiskaping.

Hvordan driver du med innovasjon? 
Tradisjonell empirisk forskning, og 
ved å utvikle egne tanker, vaner, og 
ferdigheter.

Hvorfor er det spennende? 
Fordi det bringer meg til fronten 
av samfunnsdebatten, i dialog med 
ledere og andre som kan utvikle 
tanker og innsikt.

Noen interessante nye dilemmaer? 
– Hvordan unngå vekst uten 
ansettelse?  
– Hvordan unngå ulike samfunn?  
– Hvordan finansiere en velutviklet 
velferdsstat?
Dine beste prosjekter siste året? 
Norsk Innovasjonsindeks, som er 
verdens første kundedrevne måling 
av bedrifters innovasjonsevne. 
Metodikken er eksportert til fire 
land.

Noen som inspirerer deg, 
internasjonalt og nasjonalt? 
Tilgang på de beste lærekrefter for 
alle gjennom MOOC.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Hvordan ta teknologi i bruk for å 
høste de økonomiske verdiene/
gevinstene.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Ingenting, men vi kan bli den beste 
nasjonen til å ta teknologi hurtig 
i bruk blant innbyggere, kunder, 
organisasjoner og ledere.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid-19? 
Overføring av makt fra folket til 
myndighetene gjennom overvåkning 
av innbyggerne, og hvordan dette 
må tilbakeføres til folket.

Noen viktige 
bærekraftperspektiver? 
På kort og mellomlang sikt 
har jeg tro på tiltak som: a) 
forlenger produkters livssyklus 
(recommerce), og b) i større 
grad aktiverer passive ressurser 
(tid og assets) gjennom deling. 
Sirkulærøkonomi er en langsiktig 
idealtilstand som vil kreve svært 
mye.

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
«Det er bare en gal person som gjør 
det samme om igjen og håper på et 
annet resultat».

Kan du oppsummere vår samtale 
med 10 ord? 
Hvordan digitalisering og AI løse 
kan mange av tjenesteøkonomiens 
store utfordringer.

LØRNSOC med Tor Wallin Andreassen, Norges Handelshøyskole
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Hvilken alternativer var viktigst for 
kundene ifølge en studie gjort av 
Handelshøyskolen?
a) Digital løsninger mot kundene
b) Samfunn- og miljøinnovasjoner
c) Innovasjon på digitale løsninger

Samfunn- og miljøinnovasjoner 8 572 milliarder euro

Hvor mange av de ti mest 
verdifulle selskapene i verden er 
plattformselskaper?
a) 8
b) 6
c) 4

En studie viste den potensielle 
økonomiske gevinsten knyttet til bedre 
bruk av kapasiteter som et resultat av 
delingsøkonomien i EU-28, hvor mye vil 
dette kunne løfte BNP per år?
a) 482 milliarder euro
b) 572 milliarder euro
c) 282 milliarder euro

LØRNSOC med Tor Wallin Andreassen, Norges Handelshøyskole

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

Ta i bruk moderne og 
effektiv teknologi
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende 
direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, om at det er viktig å 
tenke annerledes og gjøre en kollektiv dugnad for de som kommer 
etter oss. I podcasten diskuterer Silvija og Stein hvordan man 
kan hente energi og mot til å bli en endrings-agent. Stein gir også 
sine synspunkter på hvordan vi best sikrer videre utvikling av 
velferdsstaten og kan bringe frem grønne teknologiløsninger. 

Om bedriften
Norsk Industri er en norsk arbeidsgiverorganisasjon 
for industrien i Norge og største landsforening i Næringslivets 
Hovedorganisasjon (NHO). Norsk Industri organiserer all 
fastlandsindustri i Norge, utenom næringsmiddelindustrien, og 
arbeider for konkurransedyktige rammebetingelser for industriell 
virksomhet i Norge. Organisasjonen ble etablert 28. november 
2005 og organiserer om lag 2 550 medlemsbedrifter med 
tilsammen ca 130 000 ansatte.

Refleksjon
På hvilke måter kan grønne teknologiløsninger styrke 
velferdsstaten vår?

Tema:  LØRNBIZ 

Gjest:    Stein Lier-Hansen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Investering i forskning og utvikling 
• Sirkulær økonomi 
• Bærekraft 
• Velferd

Anbefalt lesing: 

• Litteratur som beskriver innholdet i 
en bærekraftig utvikling

 

LØRNBIZ med Stein Lier-Hansen, Norsk Industri 
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 Nå tror jeg de aller 
fleste norske bedrifter har 
som overordnet mål å ha 

minst mulig avfall.
- Stein Lier-Hansen
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Hvordan beskriver du oppdraget til 
organisasjonen din? 
Sikre industrien konkurransedyktige 
rammevilkår i Norge.

Dine beste tips for effektiv 
innovasjon?  
Målrettet og analytisk.

Hvorfor synes du at oppdraget er 
spennende?  
Det er meningsfylt å sikre 
videreutvikling av velferdsstaten, 
samt å finne grønne 
teknologiløsninger.

Hva synes du er de mest 
interessante nye dilemmaer?  
Forholdet mellom fag og politikk - 
det langsiktige mot det kortsiktige.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Skape forståelse for at 
kun industrien kan løse 
klimautfordringene.

Prosjekter som inspirerer deg mest, 
internasjonalt og nasjonalt?  
Følge opp Parisavtalen og legge 
til rette for det grønne skiftet 
nasjonalt.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Å se sammenhengen mellom 
fremtidsrettede teknologiske 
løsninger for å sikre en vinn-vinn-
situasjon mellom miljø og butikk.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?  
Vi utnytter natur ressursene på en 
bærekraftig måte og sikrer en god 
fordeling av godene vi skaper.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid-19? 
Vi må bedre evnen til å håndtere 
denne type kriser gjennom blant 
annet beredskap og kriseledelse.

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det? 
Er tydelig på målvalg, men villig til å 
delegere mye i forhold til metode.

Noen viktige 
bærekraftperspektiver?  
Kombinere økologi med økonomi.

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
Det er bedre å lete etter lyset enn å 
forbanne mørket.

Kan du oppsummere vår samtale 
med ti ord? 
Fremtidsrettet, reflekterende, 
utfordrende, konkret, tidsaktuell, 
positiv, teknologisk, dyp, personlig 
og motiverende. 

LØRNBIZ med Stein Lier-Hansen, Norsk Industri
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Hvilken samfunnsoppdrag mener Stein 
er viktigst?
a) Sikre rammebetingelser slik at
industrien i Norge kan utvikle seg i
riktig retning og gjennom å bidra til
arbeidsplasser i inn- og utland, og økt
import fra EU-28
b) Et større fokus på synergier og
tverrfaglihet i industrisektoren for å
sørge for et bedre samarbeid mellom
privat og offentlig sektor
c) Sikre rammebetingelser slik at
industrien i Norge kan utvikle seg i
riktig retning og gjennom å bidra til
arbeidsplasser og eksportinntekter, og
dermed være en av pilarene i å finansiere
det norske velferdssamfunnet inn i
framtiden

Sikre rammebetingelser slik at industrien 
i Norge kan utvikle seg i riktig retning 
og gjennom å bidra til arbeidsplasser 
og eksportinntekter, og dermed være 
en av pilarene i å finansiere det norske 
velferdssamfunnet inn i framtiden

En ordning som bidrar til etablering 
og utvikling av katapult-sentre – 
som gjør veien fra konseptstadiet til 
markedsintroduksjon enklere for norsk 
industri. Ordningen er etablert for å 
styrke innovasjonsevnen for små og 
mellomstore bedrifter over hele landet

Rjukan

Hvem er Norsk katapult?
a) Et landsomspennende nettverk
og utvikling av katapult-sentre der
talenter, idéer og prosjekter møter
profesjonell bistand til å orientere
seg i virkemiddelapparatet, utvikle
forretningsidéer, arbeide med markedet
og finne kapital
b) Et nettverk i Viken der talenter, idéer
og prosjekter møter profesjonell bistand
til å orientere seg i virkemiddelapparatet,
utvikle forretningsidéer, arbeide med
markedet og finne kapital
c) En ordning som bidrar til etablering
og utvikling av katapult-sentre – 
som gjør veien fra konseptstadiet til 
markedsintroduksjon enklere for norsk 
industri. Ordningen er etablert for å 
styrke innovasjonsevnen for små og 
mellomstore bedrifter over hele landet

Hvor ble de første fabrikkene i Norge 
etablert som Stein omtaler som starten 
på den grønne revolusjonen i Norge?
a) Rjukan
b) Fauske
c) Kongsberg

LØRNBIZ med Stein Lier-Hansen, Norsk Industri

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

Fra start-up til scale-up
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Dualog, 
Morten Lind-Olsen, om digitalisering i fiskeribransjen og fremtidige 
muligheter innen bærekraftig vekst. Morten forteller om Dualog, 
som har klart å gå fra å være en startup til å bli en scaleup med 
over 70 ansatte i flere land. Med hans erfaring fra denne reisen 
får vi noen gode historier om gründerskap, hva som var vanskelig i 
denne prosessen og hva gjorde at det gikk bra til slutt. 

Om bedriften
Dualog AS ble opprettet i 1994 og tilbyr en maritim digital 
plattform som sikrer at internett-, e-post- og skytjenester 
fungerer pålitelig og sikkert ombord. Selskapet aktiverer og 
optimaliserer alle IT-tjenester og verktøy kundene trenger for 
effektiv styring av sine skip. Dualog sine løsninger er nå installert 
på mer enn 4000 skip i verdensomspennende handel. Selskapet 
er anerkjent for å hjelpe kunder ved å tilby strømlinjeformede 
operasjoner, et 24/7 operativt supportteam, løsninger for spenstig 
cyberinfrastruktur, og innovative løsninger som er skapt i et 
lidenskapelig forsknings- og utviklingsmiljø.

Refleksjon
Hvor viktig vil digitalisering av fiskeribransjen være for bærekraftig 
vekst i sektoren?

Tema:  LØRNBIZ 

Gjest:    Morten Lind-Olsen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: TROMSØ

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Bærekraft som vekstmotor
• Gründerskap 
• Internasjonalisering 
• Fiskeri

Anbefalt lesing: 

• Internett og samtaler over ei øl, 
kultur og samvær

 

LØRNBIZ med Morten Lind-Olsen, Dualog 
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LØRNBIZ med Morten Lind-Olsen, Dualog

 Du må bare tro på 
det du holder på med og 
stå i det. Alt tar iallfall 
tre år lengre tid enn det 
du tror når det gjelder 
internasjonalt arbeid.
- Morten Lind-Olsen
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Hvordan beskriver du oppdraget til 
organisasjonen din? 
Vi bringer skip og havner nærmere 
hverandre.

Dine beste tips for effektiv 
innovasjon? 
Forenkle. Sats på én eller få ting 
- og gjør dem.

Hvorfor synes du at oppdraget er 
spennende? 
Dualog har flotte mennesker, er 
nordnorsk, globalt tilstede, har 
shipping som kunder og teknologi 
som virkemiddel.

Hva synes du er de mest 
interessante nye dilemmaer? 
Demokratiet i dagens form; 
internett har tatt det av dage, og 
demokratisk langsomhet eksisterer 
ikke lengre.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? En total fornying av 
Dualog mens vi er i fart og det er 
sterke forandringer. I tillegg har 
jeg stått i bresjen for å samle inn 
350 millioner kroner til utvikling 
av lokalmiljøet i Tromsdalen i form 
av reiseliv og idrettsanlegg. Det gir 
energi i å skape noe for andre.

Prosjekter som inspirerer deg mest, 
internasjonalt og nasjonalt? 
Internett er omsider på vei å bli 
tatt i bruk til havs. Det skyldes 
mange gode initiativer i Space 
med satellitter og dekning, og 
det setter fart på digitalisering og 
effektivisering i shipping.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Forandringsforståelse og 
simplifisering.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Vi har en kultur for å finne opp ting 
og klare oss selv i bygd og grend. 
Vi er få hender, så automatisering 
faller oss naturlig.

Viktigste nye perspektiver fra 
covid-19? 
Vi vet jo ikke utfallet, men rent 
intuitivt ser jeg det som en gave til 
miljøet. Tiden var nok overmoden 
for å tenke gjennom hva vi holder 
på med.

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det? 
En lagbygger og spiller. Jeg er 
nysgjerrig og utålmodig med å 
definere og komme til fremtiden. 
Det er nok inspirerende for de 
rundt meg, men kanskje litt 

stressende når man har daglige 
oppgaver å utføre. Det følger nok 
alltid forandringer i mine fotspor.

Noen viktige 
bærekraftperspektiver? 
Jeg tror at økonomisk vekst som 
drivkraft har utspilt sin rolle. Det vil 
og må handle mer om fordeling og 
å ta vare på planeten.

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
Det står aldri i penger om du 
ønsker å realisere noe.

Kan du oppsummere vår samtale 
med ti ord? 
Uklart mål, personlig, inspirerende, 
filosoferende, konkret, forandring, 
fellesskapstyring, Norge, 
kapitalisme og bærekraft.

LØRNBIZ med Morten Lind-Olsen, Dualog
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Hvor mange ansatte jobber daglig for å 
utrette Dualog sine visjoner?
a) 75
b) 190
c) 1050

75 En maritim digital plattform som sikrer 
at internett, mail og skytjenester er 
pålitelig og sikkert om bord i skip

3500

Hva går Dualog sin teknologi ut på?
a) En maritim digital plattform som
kartlegger havbunnen i samarbeid med
Kartverket
b) En felles maritim digital plattform for
norsk fiskeindustri
c) En maritim digital plattform som sikrer
at internett, mail og skytjenester er
pålitelig og sikkert om bord i skip

Hvor mange skip bruker Dualog sin 
digitale plattform i verden?
a) 5300
b) 3500
c) 3200

LØRNBIZ med Morten Lind-Olsen, Dualog

Scann og besøk bedriften
https://dualog.net/
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Tema Perspektiv

Innovasjon til et globalt 
marked
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med professor ved 
NTNU, Hans Petter Hildre. Som professor ved NTNU jobber Hans 
Petter med å utdanne neste generasjon yrkesaktive gjennom et 
tett samarbeid med næringslivet. I episoden reflekterer Silvija 
og Hans Petter over innovasjon og entreprenørskap i årene som 
kommer. Hans Petter oppmuntrer norske gründere til å tenke 
mer ambisiøst. Han forklarer også hvorfor det er så få bedrifter 
som vokser seg ut av startup-fasen, og hvordan vi skal vi skal 
kommunisere innovasjon for å oppnå global interesse. 

Om bedriften
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er et 
statlig universitet i Norge, og fra 2016 landets største. Det har 
hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund. NTNU 
har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge, og 
har også et bredt tilbud innen naturvitenskap, medisin, humaniora 
og samfunnsvitenskap, i tillegg til profesjonsutdanning innenfor 
blant annet lærerutdanning, arkitektur og planlegging, billedkunst, 
grafisk design, ingeniørfag, medisin og helsefag, musikk, 
produktdesign, psykologi, regnskap og revisjon, shippingledelse 
og siviløkonomstudium. NTNU ble opprettet i 1996 gjennom 
en sammenslåing av seks institusjoner for forskning og høyere 
utdanning i Trondheim.

Refleksjon
I episoden diskuteres det at vi skaper for mange bedrifter i landet 
vårt, og for få tenker innovasjon. Hvordan kan vi få en endring i 
dette? 

Tema:  OCEANTECH 

Gjest:    Hans Petter Hildre 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: ÅLESUND

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Fra start-up til Scale-up 
• Oppskalering   
• Innovasjon  
• Globalt marked  
• Konkurransekraft  
• Innovasjon Norge 

Anbefalt lesing: 

• Disiplined Entrepreneurship av Bill Aulet, 
professor på MIT 

• Design Thinking og utviklingen som skjer 
på Standford University

 

OCEANTECH med Hans Petter Hildre, NTNU 
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 Ikke alle kan bli den 
perfekte entreprenør, men 
alle kan bli så mye bedre.

- Hans Petter Hildre
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Hvem er du, personlig og faglig?
Professor i produktutvikling ved 
NTNU. Levende opptatt av nærings- 
og arbeidslivet, og er glad i mine 
studenter.

Hvordan beskriver du oppdraget til 
din organisasjon?
Jeg stortrives som professor, liker 
å undervise og arbeidet er særdeles 
meningsfylt.

Hva motiverer deg mest ved dette 
oppdraget?
Å utdanne neste generasjon 
yrkesaktive er veldig spennende. 
Jeg er også instituttleder, og det er 
spennende å utforme et institutt 
som er litt annerledes enn andre. 
Vi er også opptatt av å være tett på 
næringslivet.

Dine 3 beste tips til andre som 
innoverer i samme sektor?
Å arbeide med innovasjon og 
entreprenørskap er krevende, men 
veldig spennende. Spesielt til de 
som arbeider med entreprenørskap 
kan jeg si at det er ekstremt 
hardt arbeid, men særdeles 
tilfredsstillende å lykkes.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?
Det største prosjektet er et senter 
for fremragende innovasjon i 
maritime operasjoner.

Hvem inspirerer deg, gjennom 
lignende prosjekter?
Per Sævik og Idar Ulstein som 
bygger næringsliv og samfunn. 
Steve Jobs og Elon Musk har også 
imponert meg når det kommer til 
entreprenørskap.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Verden er hele tiden i endring. 
Det blir nok veldig viktig med en 
god grunnutdanning, og deretter 
handler det om å hele tiden bygge 
på med ny kompetanse - enten på 
universitetene eller «livets skole».

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
Vi har en god grunnutdanning 
i Norge. Det medfører at vi har 
de nødvendige ferdighetene til å 
hele tiden oppdatere oss med ny 
kunnskap. Vår ulempe er kanskje at 
vi er litt «mett», vi har det kanskje 
litt for godt.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid-19?
Vi har nok implementert mer 
digitale samhandlingsmetoder og 
bruk av digitale verktøy i hverdagen 
de siste 4 ukene enn de foregående 
4 årene. Samtidig gleder jeg meg 
enormt til studentene er tilbake 
på campus. Det er nesten ikke til å 
holde ut, vi får litt brakkesyke alle 
sammen.

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver?
Bærekraft blir viktigere. Jeg tror 
bærekraft blir en integrert del 
av det vi arbeider med hver dag 
framfor en egen disiplin eller 
aktivitet.

Kan du oppsummere vår samtale 
med 3 ord?
Som et ledende universitet i 
Norge og campus i Ålesund må 
vi være næringsnær, relevant og 
interessant.

OCEANTECH med Hans Petter Hildre, NTNU
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Hva betyr skalering innen næringslivet?
a) Å ha kontakt med mange av de
fremste miljøene innenfor en rekke
sektorer som kan bistå deg i forarbeidet
b) Noe som beskriver hvordan en
organisasjon skaper, leverer, og fanger
opp verdier – økonomiske, sosiale,
eller andre former av verdier. Prosessen
med å utvikle skalering er en del av
forretningsstrategien
c) En mulighet til å vokse raskere
og med større lønnsomhet, fordi
forretningsmodellen gjør at økt
salgsvolum ikke krever tilsvarende økning
i ressurser eller innsatsfaktorer, som for
eksempel software-løsninger

En mulighet til å vokse raskere 
og med større lønnsomhet, fordi 
forretningsmodellen gjør at økt 
salgsvolum ikke krever tilsvarende økning 
i ressurser eller innsatsfaktorer, som for 
eksempel software-løsninger

Vi må få til større vekst i bedriftene Ambisjon og skape bedrifter som er 
basert på en innovasjon som kan ha en 
global interesse

Hans Petter mener vi har har for mange 
bedrifter i Norge. Hva ønsker han å se 
mer av i bedriftene?
a) Bedriftene på tenke mer internasjonalt
b) Vi må få til større vekst i bedriftene
c) Flere bedrifter som bygger på samme
innovasjon for å få Norge til å satse på
ett område

Så hva mener Hans Petter er nøkkelen til 
å få flere bedrifter som vokser?
a) Ambisjon og skape bedrifter som er
basert på en innovasjon som kan ha en
global interesse
b) Produsere enda flere bedrifter på
lokalt nivå
c) Innovasjonen er ikke det viktigste, men
man må ha en god forretningsmodell på
plass

OCEANTECH med Hans Petter Hildre, NTNU

Scann og besøk bedriften
https://www.ntnu.edu/
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Tema Perspektiv

På kryss og tvers
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder i Norway 
Health Tech, Kathrine Myhre, om hvordan de jobber for å 
videreutvikle en mer bærekraftig helsetjeneste nasjonalt og 
internasjonalt. Norway Health Tech sine fokusområder er å 
legge til rette for FoU og industrisamarbeid mellom forsknings-, 
industri- og helsepersonell. I podcasten diskuterer Silvija 
og Kathrine hvordan vi kan bruke helsekrisen vi står ovenfor 
med corona-viruset til noe positivt, og hva det kan skyldes, at 
det virker til å gå litt tregt i helsevesenet vårt når det gjelder 
digitalisering. 

Om bedriften
Norway Health Tech teller nærmere 270 medlemmer. 
Organisasjonen sine fokusområder er å legge til rette for FoU og 
industrisamarbeid mellom forsknings-, industri- og helsepersonell. 
NHT stimulerer og hjelper til med markeds-drevet innovasjon og 
legge til rette for kliniske studier, testing og verifikasjoner. NHT er 
med på forretningsutvikling og internasjonal skalering, blant annet 
gjennom å trekke investeringskapital til Norge, og organisasjonen 
spiller en rolle i innovative anskaffelsesprosesser.

Refleksjon
Hvordan kan krisen med covid-19 medføre økt vekst av nytenkning 
for fremtidige digitale løsninger innenfor det norske helsevesen?

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Kathrine Myhre 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: CLUSTER

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Innovasjon 
• Bærekraft 
• Omstilling
• Tverrfaglighet

Anbefalt lesing: 

• For den som er interessert i utviklingen i 
Covid-19 globalt syns jeg dette nettstedet 
er bra: coronavirus.jhu.edu/map 

• Godt å lese Financial times. Litt andre 
perspektiver enn norske medier – mer 
globalt
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 Vi har en 
helsetjeneste som har 

enormt behov for å jobbe 
på nye måter – kunne gi 
helsetilbud til alle som 

har behov for det – på en 
kostnadseffektiv måte 

med høy kvalitet. Hvordan 
skal helseindustrien og 

innovasjon bidra med det?
- Kathrine Myhre
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Brenner for gründerskap og 
innovasjon, samt at Norge skal 
utnytte alle de fantastiske 
ressursene vi har på en slik måte at 
vi stadig bygger et bedre samfunn 
for oss alle.

Hvordan beskriver du oppdraget til 
din organisasjon? 
Norway Health Tech skal bidra til 
utvikling av en mer bærekraftig 
helsetjeneste nasjonalt og 
internasjonalt med høyere kvalitet 
og effektivitet, og samtidig skape 
vekst i helseindustrien i Norge.

Hva motiverer deg mest ved dette 
oppdraget? 
Å bidra til å videreutvikle 
samfunnet vårt ved at vi tar i bruk 
kunnskap og teknologi. Det er 
også fantastisk motiverende å se 
enkeltmenneskene – gründerne 
– lykkes med sine prosjekter og 
innovasjoner.

Hva synes du er de mest 
interessante dilemmaer? 
Vi har en helsetjeneste som har 
behov for å jobbe på nye måter 
på en kostnadseffektiv måte med 
høy kvalitet. Helseindustrien og 

innovasjon kan bidra med det 
– men det er fortsatt vanskelig 
å bryte ned barrierene for det 
offentlig-private samarbeidet som 
må til.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Kombinasjon av samfunnskunnskap, 
humaniora, etikk og teknologi.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Ingen eller få hierarkier gjør at vi et 
relativt transparente – og de med 
god kunnskap og unike ideer har 
mulighet til å slippe til.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid-19? 
Jeg har oppdaget hvorfor innkjøp 
går så sakte i Norge innenfor 
helsesektoren. Vi er rett og slett 
ekstremt dårlig koordinerte. 
Dette har Covid-19 bidratt til å 
gjøre noe med. Vi som klynge har 
snudd oss rundt og jobber med å 
presentere muligheter og løsninger 
på utfordringene ved å lage arenaer 
for mobilisering og presentasjon 
av bedriftenes Covid-19-relaterte 
løsninger.

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det? 
Jeg fokuserer på/forsøker å være 
en åpen person, enkel å ta kontakt 
med og inkluderende. Forsøker 
å lytte – samtidig som jeg er 
opptatt av å finne gode og raske 
løsninger på utfordringene, samt 
å ta beslutninger raskt når det er 
nødvendig. Forsøker også å lede 
med organisasjonens verdier tett 
på.

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver? 
“Helse” er FNs 3. Bærekraftsmål. 
Det omhandler å kunne gi god helse 
til hele verdens befolkning. Dette 
bidrar innovasjon, teknologi og 
helseindustrien til med utvikling og 
implementering av helseprodukter 
og løsninger som gjør at vi 

kan levere mer helse til flere 
mennesker, samt raskere og bedre 
for samme investering.

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
Never waste a good crisis, Winston 
Churchill.
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Hva gjør Norway Health Tech?
a) De driver innovasjon og tilrettelegging
for klinisk forskning og utviklingsarbeid
b) De forsker på teknologisk utvikling
innenfor helsesektoren
c) De effektiviserer helsetjenesten ved
bruk av AI

De driver innovasjon og tilrettelegging for 
klinisk forskning og utviklingsarbeid

35 operasjonsstuer av totalt 105 blir 
brukt, altså 1/3 blir brukt

25 milliarder kroner

Hvor mye av kapasiteten av 
operasjonsstuene ved Oslo sykehus blir 
brukt?
a) Halvparten av totalt 105
operasjonsstuer blir brukt
b) 84 operasjonsstuer av totalt 105 blir
brukt, altså 4/5 blir brukt
c) 35 operasjonsstuer av totalt 105 blir
brukt, altså 1/3 blir brukt

Hvor mye i omsetning på 
eksportinntekter av helseprodukter har 
Norge?
a) 25 milliarder kroner
b) 20 milliarder kroner
c) 30 milliarder kroner

HEALTHTECH med Kathrine Myhre, Norway Health tech

Scann og besøk bedriften
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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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Helhetlig produksjon
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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


