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PODKAST #2 VR SOM MEDISIN. ANNE LISE WAAL, ATTENSI

Tema

Perspektiv

VR som medisin
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder
i Attensi, Anne Lise Waal. Attensi er et norsk selskap som er
spesialisert på simuleringstrening med bruk av gamification. Anne
Lise er utdannet sivilingeniør i Datateknikk fra NTNU. I episoden
forteller Anne Lise hvordan Attensi bruker VR som verktøy for
opplæring og medisinsk behandling samt hvordan VR kan brukes i
behandling mot depresjon og andre psykiske plager.

VRAR
ANNE LISE WAAL
CEO/CTO
ATTENSI

Podcaster gjort i samarbeid med:

Om bedriften
Attensi er et norsk selskap spesialisert på simuleringstrening med
bruk av gamification. Attensi har vokst til å bli en global leder
innen feltet hvor løsningene kombinerer avansert 3D-modellering
med dyp innsikt i menneskelig atferd og psykologi. Selskapet
trener ansatte i autentiske situasjoner som involverer menneskelig
interaksjon og drift av forretningskritisk programvare og systemer.

Refleksjon
Hva skal til for å få helseinstitusjoner til å ta i bruk VR-teknologi i
stor skala?

Tema:		

VRAR

Gjest:

Anne Lise Waal

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Sunniva Rose

Du vil LØRNE om:
• VR mot helsesektoren
• Utfordringer med VR
• Forbrukers forventninger
Anbefalt lesing:

Lytt til podcast
• https://attensi.com/
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VRAR med Anne Lise Waal, Attensi

Podkast #2

Forbrukernes
forventninger er
skyhøyt over hva
hardwareprodusentene
klarer ålevere –inntil
forventning møter levert
kvalitet kommer vi ikke til
å få noe gjennombrudd på
konsumermarkedet.
- Anne Lise Waal

VRAR med Anne Lise Waal, Attensi
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Intervju
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Vi i Attensi jobber mest med VR til
bruk i helsesektoren – enten
det er til behandling av psykiske
lidelser eller rehabilitering.
Dette jobber vi stort sett med i
forskningsprosjekter – og noen av
løsningene våre er i klinisk testing
med gode indikasjoner.
Hva er de største utfordringene
dere har på jobben?
Den store utfordringen nå er
maskinvare og mangel på lavt
priset utstyr med god nok ytelse til
å gi reell effekt hos pasienter som
ønsker å bruke utstyret hjemme.
Hva er en interessant kontrovers?
Mange snakker om «the
gap of disapointment» i 2-4
år til – fordi forbrukernes
forventninger er skyhøyt over hva
maskinvareprodusentene klarer
å levere. Inntil forventning møter
levert kvalitet, kommer vi ikke
til å få noe gjennombrudd på
forbrukermarkedet.

7

VRAR med Anne Lise Waal, Attensi

KURS SPØRSMÅL
Hvordan fungerer matteopplæring med
VR briller?
a) VR-brillene eksemplifiserer
mattebøkenes regneoppgaver
b) VR-brillene gjør at regneoppgavene
fremstår mer spennende i 3D-versjoner
c) VR-brillene legger til rette for
visualisering med realistiske oppgaver

Hva er resultatet av pilotprosjektene
med VR Education?
a) Barna kommer med tilbakemeldinger
om at læringen endelig er morsom
b) Lærerne synes det er interessant, og
mener det bør satses på VR i skolen
c) At det faktisk fungerer! Elevene får
økt motivasjon, engasjement og lyst til å
lære mer

Hva er det som gjør at VR Education
lykkes med å gi barna økt lyst til å lære?
a) Samhandling mellom innovasjon,
satsning og livslang læring
b) Samhandling mellom teknologien,
reelle behov og pedagogikken
c) Samhandling mellom gründere,
utdanning og barna våres

VRAR
ANNE LISE WAAL
CEO/CTO
ATTENSI

RIKTIG SVAR
VR-brillene legger til rette for
visualisering med realistiske oppgaver

At det faktisk fungerer! Elevene får økt
motivasjon, engasjement og lyst til å
lære mer

Samhandling mellom teknologien, reelle
behov og pedagogikken

Scann og besøk bedriften
https://attensi.com/

VRAR med Anne Lise Waal, Attensi
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PODKAST #7 EUROPAS STØRSTE GAMING-SENTER. GRETHE VIKSAAS, HOUSE OF NERDS

Tema

Perspektiv

Europas største
gaming-senter

VRAR
GRETHE VIKSAAS
STYRELEDER
HOUSE OF NERDS

Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN møter du styreleder i House of Nerds,
Grethe Viksaas. House of Nerds er en møteplass for store og små
og tilbyr blant annet ulike aktiviteter innen VR. I episoden forteller
Grethe om verdien av gode spill og hvordan «nerder» gjennom
unike løsninger kan hjelpe mennesker med ulike problemer. Silvija
og Grethe snakker også om både de positive og negative sidene
med VR/AR.

Om bedriften
House of Nerds er et gamingsenter som tilbyr spillopplevelser i
forskjellige former for alle i alle aldre. House of Nerds tilbyr sosial
gaming i alt fra ulike Pc-spill til mer moderne VR-opplevelser
og mye mer. House of Nerds er Norges første kjede med sosiale
møteplasser rettet mot et stadig økende spillintressert publikum.
Deres sentre har spesialisert seg på spill og tekniologirettet
underholdning for barn, unge og voksne.

Refleksjon
Vil vi få en lykkeligere befolkning dersom VR på alvor gjør sitt
inntog som simulator i behandlingSMBtoder og til privat bruk?
Lytt til podcast

Tema:		

VRAR

Gjest:

Grethe Viksaas

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Sunniva Rose

Du vil LØRNE om:
• VR/AR
• Negative og positive vinklinger av
teknologi
• Høydesyke
• Verdien av gode spill
Anbefalt lesing:

• https://houseofnerds.no/
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VRAR med Grethe Viksaas, House of Nerds

Podkast #7

I VR kan man ikke
skjule noe for her ser man
alt i 360 grader. Jeg ser
store muligheter innen
helse og utdanning.
- Grethe Viksaas

VRAR med Grethe Viksaas, House of Nerds
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Intervju
Hva er greia med VR?
VR i en B2B-setting er en ærlig og
transparent måte å fortelle på hvis
man ønsker for eksempel å vise
fram prosessene eller verdikjeden i
bedriften sin.
Hva er Norges unike fortrinn når
det kommer til VR?
Norge og Skandinavia har
en tradisjon for å være gode
historiefortellere. I Norge har
vi også en kultur for å kunne
produsere film og tv med high end
kvalitet på mindre budsjetter enn
de i utlandet. Norge er også et
land som har dyktige miljøer på
innovasjon og utvikling av teknologi.
Hvor går veien videre med VR?
Som innholdsprodusent så mener
jeg at vi som jobber med VR må
fortsette å skape nysgjerrighet
rundt teknologien. Men viktigst
av alt så må vi skape gode og
behagelige opplevelser for de som
prøver VR for første gang.
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VRAR med Grethe Viksaas, House of Nerds

KURS SPØRSMÅL
VR assosieres ofte med gaming og dette
var en stor hype i 2018. Hva var grunnen
til at det ikke ble like populært som
forventet?
a) Grafikken var ikke god nok
b) VR-spillene ble sluppet for tidlig og
inneholdt for enkle utfordringer noe som
var frustrerende for dem som er opptatt
av gaming
c) Gaming skal være sosialt, og med VR
brillene på føltes det som om man var
alene

Hva er fordelen med bruk av VR i
opplæringssituasjoner?
a) Man får umiddelbar tilbakemelding når
man gjør noe bra
b) Opplæringen tar for seg realistiske
utfordringer eleven kan reflektere om i
etterkant
c) Man kan selv velge hvilke situasjoner
for probelmløsninger man ønsker å lære
av

På hvilken måte kan VR bidra til å
forbedre folkehelsen?
a) VR kan oppmuntre til trening gjennom
gamifisering, for eksempel med spil som
Pokémon Go
b) VR kan brukes til å kurere angst ved å
simulere ulike hendelser
c) VR kan oppmuntre til
livsstilsendringer gjennom å simulere
konsekvensscenarioer

VRAR
GRETHE VIKSAAS
STYRELEDER
HOUSE OF NERDS

RIKTIG SVAR
Gaming skal være sosialt, og med VR
brillene på føltes det som om man var
alene

Man får umiddelbar tilbakemelding når
man gjør noe bra

VR kan brukes til å kurere angst ved å
simulere ulike hendelser

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

VRAR med Grethe Viksaas, House of Nerds
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PODKAST #8 VR — ARKITEKTENES NYE PLATTFORM. ALEKSANDER LANGMYHR, DIMENSION10

Tema

Perspektiv

VR — arkitektenes nye
plattform

VRAR
ALEKSANDER LANGMYHR
CEO OG CO-FOUNDER
DIMENSION10

Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN møter du CEO i Dimension10,
Aleksander Langmyhr. Dimension10 er en ledende
ekspert på VR-teknologi. Målet er å levere den enkleste
programvareplattformen for sine kunder. I episoden forteller
Aleksander hvordan arkitekt og ingeniør- og byggebransjen
samarbeide på nye måter med VR samt hvilke utfordringer VR vil
løse.

Om bedriften
Dimension10 sitt oppdrag er å bli infrastrukturen for samarbeid
i virtual reality. Målet til Dimension10 er å levere den enkleste
programvareplattformen for sine kunder slik at de kan oppleve
3D-modellen slik den er ment, i 3D. Selskapet ble stiftes i 2014 og
har sitt kontor i Oslo.

Refleksjon

Lytt til podcast

VR gir verdi, og hardwaremessig stiller løsningene klare.
Utfordringen er personlige barrierer for tilvenning. I dag har alle
mobil, men det har tatt tid. Hvorfor bruker vi så lang tid på å ta
på oss nye ting, da særdeles i teknologiske situasjoner selv om
verktøyene viser til verdi som rammer oss alle i kun positiv favør?

Tema:		

VRAR

Gjest:

Aleksander Langmyhr

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Sunniva Rose

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

VR/AR
Ryktet om VR
Teknologisk terminologi
VR som den tredje computer
plattformen

Anbefalt lesing:

• https://dimension10.com/
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VRAR med Aleksander Langmyhr, Dimension10

Podkast #8

Den eneste grunnen
til at flere ikke bruker det,
er fordi man ikke har hørt
om det eller kjenner til
teknologien.
- Aleksander Langmyhr

VRAR med Aleksander Langmyhr, Dimension10
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Intervju
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Vi jobber med VR-software, B2B
software og har laget en plattform
som lar deg visualisere og
samarbeide rundt 3D-modeller.
Hva fokuserer du på innen
teknologi?
Det vi bruker VR-teknologien
til er at kundene våre kan ta
3D-modellene som de allerede
har, dra inn i vår software og så
visualisere dem i VR. Det betyr at
du får en digital prototype som du
har i luften foran deg, kan vri og
vende på akkurat som du ønsker.
Hvorfor er det spennende?
Det som er spennende på sikt er
at det kommer til å erstatte en
del reiser. Istedenfor å ha en lang
flyreise for å dra i et møte, så kan
du ta på deg et headset og gå rundt
modellen dere skulle diskutere på
møtet. Det er ikke noe tvil om at
folk vil bruke det.
Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
Det er en ny hardware plattform
eller computer plattform. Det er
alltid tilvenning til å kunne bruke
det. Første gang du så folk gå med
15

telefon så så det veldig rart ut.
Akkurat det samme er det med å
skulle ta på seg et headset. Det er
en barriere du må over, men med
engang du er over den så sklir det
veldig greit.
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Vi har blant annet et arkitektkontor
som heter Dark arkitekter som
holder til på Skøyen. De jobber
sammen eiendomsutviklere om
et stort eiendomsprosjekt som
også bruker vår software. Når de
diskuterer utkast på prosjektet
og endringer, så bruker de VR
istedenfor å reise til hverandre.
Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
Vi er gode på flere områder, og
spesielt i byggebransjen og olje
og gass. Det er to store industrier
i Norge og det er en god ting.
3D-modeller blir brukt i de
bransjene til planlegging og design.
I tillegg så er det veldig mye flinke
mennesker og utviklere i Norge.
Hvem er kunden din?
Vi fokuserer på bedrifter. På lang
sikt så tror jeg det blir personlig
utstyr for deg og meg til vanlig
også.

VRAR med Aleksander Langmyhr, Dimension10

Viktigste poeng fra vår samtale?
VR gir verdi i dag as is. Det er
masse spennende som kommer til
å skje i fremtiden, men ta det i bruk
i dag fordi det funker i dag.

KURS SPØRSMÅL
Hvordan letter Dimentinion10
arbeidshverdagen til arkitekter?
a) Med et nytt hardwareprogram som
gjør det mulig å designe i 3D
b) Dimention10 bistår arkitektene med
VR briller som muliggjør visualisering
av andres arkitekters 3D design fra
desentraliserte lokasjoner
c) Dimention10 overfører 3D modellene
arkitektene jobber med hver eneste dag
fra 2D skjermene

Hvorfor bruker ikke flere Dimention10
sitt VR-headset som gjør det enklere å
jobbe med 3D modellering?
a) Man er ikke opplyst om denne
muligheten. I dag er det jungeltelegrafen
som råder
b) Det anses å være for dyrt i og
med at det er såpass nytt at det ikke
forekommer noen referanser til liknende
produkter. Dette ødelegger for den gode
muligheten verktøyet er
c) Det mangler tro og tillitt til VR´s
muligheter generelt

Hvordan ser fremtidens møterom ut med
disse VR-headsettene?
a) Det tradisjonelle
telekonferanserommet går til å bli VR
simuleringsrom
b) Man kan møtes digitalt “fysisk” i et
digitalt møterom i cyberspace
c) Med disse headsettene kan man se
eksemplifiseringer av design selvom
man kommuniserer i et tradisjonelt
telekonferanserom

Man er ikke opplyst om denne
muligheten. I dag er det jungeltelegrafen
som råder

Det tradisjonelle telekonferanserommet
går til å bli VR simuleringsrom

VRAR
ALEKSANDER
LANGMYHR
CEO OG CO-FOUNDER
DIMENSION10

RIKTIG SVAR
Dimention10 overfører 3D modellene
arkitektene jobber med hver eneste dag
fra 2D skjermene

Scann og besøk bedriften
https://dimension10.com/

VRAR med Aleksander Langmyhr, Dimension10
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PODKAST #35 HAR DU HØRT OM ADVOKATROBOTEN LAWBOTICS?. MERETE NYGAARD, LAWBOTICS

Tema

Perspektiv

Har du hørt om
advokatroboten
Lawbotics?
LEGALTECH
MERETE NYGAARD
GRÜNDER
LAWBOTICS

Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av Lørn.Tech møter du gründer og daglig leder
i Lawbotics, Merete Nygaard. Lawbotics ble stiftet i 2017 og er
allerede anerkjent som et av de mest innovative selskapene i
Norge. I episoden får du vite hva fremtidens jurister må kunne
om teknologi og hva som skal til for å gjøre juridisk kunnskap mer
tilgjengelig for små og mellomstore bedrifter.

Om bedriften
Lawbotics ble opprettet i 2017 og utvikler en software platform
kalt Lexolve. Lawbotics’ ultimate mål er å gjøre det juridiske
arbeidet lettere for bedrifter og de som jobber i dem verden
rundt, og idag skapes juridisk sikkerhet for alle gjennom Lexolve
selvbjetenings platform og Lexolve Market.

Refleksjon
Hvilke positive og negative sider har integreringen av Legal Tech i
den juridiske sektoren, og bør teknologi spille en viktigere rolle i
utdanningsløpet til fremtidens jurister?
Lytt til podcast

Tema:		

LEGALTECH

Gjest:

Merete Nygaard

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Sunniva Rose

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Lexolve
Automatisere juridiske dokumenter
Juridisk historie
Algoritmer

Anbefalt lesing:

• https://lexolve.com/
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LEGALTECH med Merete Nygaard, Lawbotics

Podkast #35

Vær nysgjerrig! Ikke
vær redd for det nye.
- Merete Nygaard

LEGALTECH med Merete Nygaard, Lawbotics
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Intervju
En linje om din «claim to fame».
Jeg er gründer av Lawbotics,
arrangør av jevnlige Oslo Legal Tech
Meetups og initiativtaker til Oslo
Legal Hackathon.
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i lawtech?
Som forretningsadvokat jobbet
jeg mye med teknologi og
gründerselskaper, og jeg lærte
derfor jevnlig om nye innovasjoner
innenfor mange sektorer. Samtidig
så jeg at mye av det juridiske
arbeidet var ineffektivt, og jeg fikk
flere ideer til hvordan teknologiske
løsninger kunne bidra til å
effektivisere det.
Hva gjør dere på jobben?
Vi utvikler en programvareplattform
kalt Lexolve, som lar ikke-tekniske
personer – slik som jurister –
automatisere deler av arbeidet
sitt ved opprettelse av juridiske
dokumenter. Ikke-jurister kan da
selv lage kompliserte juridiske
avtaler og dokumenter selv uten å
gå veien via advokat.
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Hva er egentlig lawtech?
Lawtech er kort fortalt teknologi
som understøtter og forenkler
juridisk arbeid og juridiske
tjenester.
Hvorfor er det spennende?
Legal tech innebærer at man kan
tenke nytt rundt hva som egentlig
er «skreddersøm» og ikke – og nye
måter for å gjøre juridiske tjenester
tilgjengelig på.
Hvorfor er det skummelt?
Jeg synes ikke det er så skummelt,
men jeg har forståelse for at mange
har en naturlig motvilje til å endre
seg, særlig når man ikke fullt ut
har oversikt over konsekvensene av
endringer – det ligger i menneskets
natur.
Ditt beste eksempel på lawtech?
Lexolve!
Har du andre gode eksempler
på lawtech, internasjonalt og
nasjonalt?
Jeg liker FareWill, en britisk
tjeneste som lar alle ta kontroll
over eget testament og hva som
skal skje etter at de dør. Jeg
synes LawGeex og Beagle har
spennende ting på gang på området
kontraktanalyse.

LEGALTECH med Merete Nygaard, Lawbotics

Er det noe vi gjør her i Norge som er
unikt?
Vi er fremoverlente når det gjelder
å ta i bruk ny teknologi.
Kan du anbefale noe stoff
om lawtech?
Prof. Erik Vermeulens på Medium.
Richard Susskind – Tomorrow’s
Lawyers, Codex – Stanford Center
for Legal Informatics.

KURS SPØRSMÅL
Er teknologi en del av juss-studie i Norge
i dag?
a) Ja
b) Nei
c) I noen fag

Arver algoritmer menneskelige
fordommer?
a) Ja
b) I noen tilfeller der maskinlæringen
ikke er dyp nok basert på svekket
datainnsamling
c) Nei

Hva er Legal Hackaton?
a) Et konsulentfirma
b) Et seminar hvor teknologer og jurister
går sammen for å skape innovative
løsninger innenfor juridisk sektor
c) Et seminar hvor politikere og
teknologer går sammen for å skape
innovative løsninger i juridisk sektor

LEGALTECH
MERETE NYGAARD
GRÜNDER
LAWBOTICS

RIKTIG SVAR
Nei

Ja

Et seminar hvor teknologer og jurister
går sammen for å skape innovative
løsninger innenfor juridisk sektor

Scann og besøk bedriften
https://lexolve.com/

LEGALTECH med Merete Nygaard, Lawbotics
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PODKAST #40 CHATBOTTEN «ANNA» OG ROBOTEN «GOLIAT». BEATE KALVØY, HELP

Tema

Perspektiv

Chatbotten «Anna» og
roboten «Goliat»

LEGALTECH
BEATE KALVØY
PRODUKTSJEF OG
ADVOKAT
HELP
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #Lørn.Tech møter du produktsjef og advokat
i HELP, Beate Kalvøy. Beate er utdannet jurist og ble interessert i
lawtech da hun startet i et firma med høye ambisjoner knyttet til
digitalisering og da fikk se digitaliseringen i praksis. HELP ønsker
å gjøre juridiske tjenester tilgjengelig for flere ved å gjøre det
billigere. I episoden forteller Beate hvordan chatbotten Anne og
roboten Goliat bidrar til nettopp dette.

Om bedriften
HELP bidrar til økt rettssikkerhet gjennom å gjøre juridiske
tjenester tilgjengelig for alle. Med økende økonomiske forskjeller
i samfunnet er HELPs samfunnsoppdrag kanskje viktigere enn
noensinne. Det er ikke bare de med mye penger som skal få
rettighetene sine ivaretatt med profesjonell juridisk assistanse. Nå
kan alle få den hjelpen de har krav på - uten å lure på om de har
råd.

Refleksjon
Lytt til podcast

Da kalkulatoren gjorde sin inntreden, førte det ikke til at det ble
færre ingeniører – det motsatte skjedde. Vil en digitalisering av
advokatbransjen gjøre advokatene overflødige?

Tema:		

LEGALTECH

Gjest:

Beate Kalvøy

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Sunniva Rose

Du vil LØRNE om:
• Advokattjenester
• Chatbots
• Lawtech
Anbefalt lesing:

• https://www.help.no/
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Podkast #40

Som bransje
har man lite kunnskap
om hvilke muligheter
som finnes. Et hav av
muligheter ligger fremfor
den som våger å satse.
- Beate Kalvøy

LEGALTECH med Beate Kalvøy, HELP
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Intervju
Hva er egentlig lawtech?
Advokattjenester er for dyre til at
de med behov for bistand benytter
seg av det. Teknologi kan gjøre
advokattjenester lettere tilgjengelig
for flere.
Hvorfor er det spennende?
Det er spennende fordi man som
bransje har lite kunnskap om hvilke
muligheter som finnes. Et hav av
muligheter ligger fremfor den som
våger å satse.
Hvorfor er det skummelt?
Det oppleves skummelt fordi
man må bryte med det vante.
Advokatyrket vil ikke være det
samme om ti år, og det finnes ingen
fasit på hvor man vil ende opp. Det
er også noen som er redde for å
miste arbeidsoppgavene sine.
Ditt beste eksempel på lawtech?
Et enkelt og fascinerende
eksempel på tilgjengeliggjøring av
advokattjenester er en chatbot som
kan imøtegå parkeringsbøter.
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Dine andre favoritteksempler
på lawtech, internasjonalt og
nasjonalt?
Jeg synes at det er interessant at
AI nå kan brukes til å gjennomgå
kontrakter fortere og bedre enn
advokater.
Hvordan funker det egentlig?
Lawtech fungerer best ved godt
samarbeid mellom teknologer,
advokater og andre yrkesgrupper.
Man må anerkjenne hverandres
kompetanse og være åpen for
å lære. Vi har selv hatt gode
erfaringer med å flytte teknologer
inn i vårt miljø.
Er det noe vi gjør her i Norge som er
unikt?
Norges befolkning har høy
kompetanse innenfor IT. I tillegg
gjør BankID at man kan lage sikre
løsninger klientene stoler på.

KURS SPØRSMÅL
Hvordan har law tech revolusjonert
bruken av avtaler i bransjer som
omhandler blant annet forsikring og
advokattjenester?
a) Man får all informasjonen man trenger
på nettet, men må signere avtaler for
hånd
b) Man kan signere digitale avtaler med
bank-ID
c) Man får god oversikt over de rimeligste
alternativene

Hva kan chattbotten «Anna» brukes til?
a) Man kan ha en personifisert chat og få
tilgang til dokumenter
b) Den gir tips om hvor man kan finne
den aktuelle informasjonen
c) Den henviser deg til de beste aktørene
innen den aktuelle bransjen

Hva kan roboten «Goliat» brukes til?
a) Den henviser til de mest aktuelle
lovene
b) Den sørger for at forsikringsavtaler blir
oppdatert til rett tid
c) Den kan hjelpe kundesenteret med
registrering av saker

LEGALTECH
BEATE KALVØY
PRODUKTSJEF OG
ADVOKAT
HELP

RIKTIG SVAR
Man kan signere digitale avtaler med
bank-ID

Man kan ha en personifisert chat og få
tilgang til dokumenter

Den kan hjelpe kundesenteret med
registrering av saker

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

LEGALTECH med Beate Kalvøy, HELP
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PODKAST #49 MENNESKET I GRENSESNITTET MOT TEKNOLOGI. HEIDI MOSENG, SKALA

Tema

Perspektiv

Mennesket i
grensesnittet mot
teknologi
BIGDATA
HEIDI MOSENG
DIREKTØR FOR
FORRETNINGSUTVIKLING
SKALA
Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

I denne episoden av #LØRN snakker Sunniva med direktør
for forretningsutvikling i Skala, Heidi Moseng, om autonomi,
kamerabasert sensorikk og hva vi er unikt gode på her i Norge.
Heidi Moseng forteller om sin bransje, industrien, og hvordan Big
Data gir den økt produktivitet. Videre diskuterer hun hvordan
industriell raffinering og lokal produksjon er spesielt viktig for et
høykostland som Norge, og at det sammen med Big Data bidrar til
spennende verdiskapning.

Om bedriften
Skala AS er ledende leverandør av tekniske tjenester,
prosessutrustning, emballasje og forbruksartikler til norsk
næringsmiddelindustri. I nærmere 80 år har Skala vært en viktig
ressurs for denne industrien og ser de løsninger selskapet
skaper sammen med sine kunder som sitt viktigste bidrag til
verdiskapningen. I dag er Skala en mellomstor bedrift med
200 ansatte, som har blant Norges beste kompetanse på
prosesskunnskap og utstyr til matindustrien.

Refleksjon
Vi skal inn i en fremtid hvor relasjoner ikke lengre bare er venner
og familie, men også en lang liste med digitale verktøy. Det er et
eget fag å forstå maskinlæring, programmering og teknologi. Må
det forbli en kompetanse som er fagbasert eller kan teknologi
forenkles til en forståelse hos alle? Hvordan skal vi da tilrettelegge
for en god forståelse mellom maskiner og mennesker for å møte
fremtiden sammen og ikke hver for oss?
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Tema:		

BIGDATA

Gjest:

Heidi Moseng

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Sunniva Rose

Du vil LØRNE om:
• Big Data
• Industrielle systemløsninger
Anbefalt lesing:

• https://www.skala.no/

Podkast #49

Bigdata er
basisgrunnlaget for
analytisk teknologi,
beslutningsstøtte og
kunstig intelligens.
De store, innholdsrike
datamengdene gir
systemene bedre og bedre
læringsmuligheter og bedre
beslutninger.
- Heidi Moseng

BIGDATA med Heidi Moseng, Skala
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i big data?
Jeg har jobbet med automatisering
av industrien og vært med på å
utvikle / sette i system konsepter
for industrioptimalisering i store
deler av karrieren. Jeg fikk tidlig
en interesse for å gjøre data vi
hadde tilgang til, om til nyttig
informasjon for mennesker i arbeid
– herunder sammenstilling av ulik
type data både fra produksjonen,
administrasjonen og eksterne data.
Hva gjør dere på jobben?
Vi designer og utvikler industrielle
systemløsninger, støtteverktøy
og styringssystemer for ulike
industrier, særlig industri der
hygiene spiller en stor rolle. Det
er sammensatte data som gir
systemene input til autonome
beslutninger. Vi fokuserer også
på å gi brukere som operatøren
de beste forutsetningene for å
gjøre en god jobb. Da trenger vi
data fra hele miljøet operatøren
virker i, og et kontrollroms
luftkvalitet, lysforhold, helsedata
og interaksjonshastighet er en del
av dette bildet.
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Hvorfor er det så spennende?
Big data er basisgrunnlaget
for analytisk teknologi,
beslutningsstøtte og kunstig
intelligens. De store, innholdsrike
datamengdene gir systemene
stadig bedre læringsmuligheter og
evne til å ta bedre beslutninger. I
vår bransje, industrien, gir det økt
produktivitet.
Hvorfor kan det være skummelt?
Det er flere potensielt skumle
aspekter med big data. Det ene er
selvsagt personlige data og data på
avveie, noe annet er mangelfulle
datasett (og dermed mangelfulle
innlærte algoritmer for autonome
systemer).
Ditt beste eksempel på big data?
At en fullskala produksjonsbedrift
kan representeres virtuelt via
det vi kaller en digital tvilling.
3D-modellering med VR ligger
i bunnen. Dette eksiteres med
et fullt og bredt datasett som
representerer påvirkningen
produksjonen vil oppleve normalt
og unntaksvis.
Har du andre gode eksempler
på big data, internasjonalt og
nasjonalt?
Autonome fartøyer/selvkjørende
skip.

Hvordan funker det egentlig?
Gjennom internett, tings-tilknyttede
enheter, værdata, data samlet
inn via apper (våre data), og data
fra for eksempel produksjonen
er det teknologisk ikke lenger
noen begrensning på hva slags
type data som kan samles inn.
Dataene lagres på servere i større
datasentre og aksesseres gjerne
via skybaserte oppkoblinger. Denne
dataen har ingen nytteverdi i seg
selv, men koplet til systemer som
sammenstiller data, analyserer,
ser mønstre og ut fra dette
genererer god beslutningsstøtte
eller automatiserte aksjoner, kan vi
snakke om en disruptiv teknologi.

Er det noe vi gjør her i Norge som er
unikt?
For industrien i Norge har vi
utviklet svært spennende miljøer
som satser på autonomi og
ligger i forkant når det gjelder
teknologiutviklingen. Dette er
rene forskningsmiljøer, men også
bedrifter knyttet til maritim næring
(autonome fartøy) og olje- og
gassindustrien. Selv representerer
jeg et miljø som er på full fart inn
i denne utviklingen, og som jobber
mot næringsmiddelindustrien.

KURS SPØRSMÅL
Hva er hindringen for hel-autonomisert
teknologi?
a) Behovet for menneskelig analyse av
plutselige manøver
b) Generelt at mennesker frykter å bli
overgått på grunn av robotisering
c) Det er ikke mulig siden Deep Learning
ikke lar seg gjøre på grunn av manglende
utviklingssystemer. Det er fortsatt en
tidlig prosess for det fulle potensialet.

Hvilke risikoer eksisterer ved
autonomisert Big Data?
a) Deep Learning maskinlæring er såpass
krevende at det nesten er umulig å
omstille den teknologiske egenskapen
om noe går galt
b) Full lagringsplass i skybaserte
tjenester
c) Personvern

Er menneskelig perspektiv viktig i
utviklingen av Big Data?
a) Ja, Big Data skal håndteres av
mennesker
b) Ja, Big Data skal gjøre alt lettere sånn
at mennesker kan gjøre mer
c) Ja, Big Data skal være en viktig ressurs
for mennesker Ja, Big Data skal være en
viktig ressurs for mennesker

BIGDATA
HEIDI MOSENG
DIREKTØR FOR
FORRETNINGSUTVIKLING
SKALA

RIKTIG SVAR
Behovet for menneskelig analyse av
plutselige manøver

Personvern

Ja, Big Data skal være en viktig ressurs
for mennesker

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

BIGDATA med Heidi Moseng, Skala
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PODKAST #52 ANVENDELSE AV DATA. ELLIE DOBSON, ARUNDO

Tema

Perspektiv

Anvendelse av data

BIGDATA
ELLIE DOBSON
VP DATA SCIENCE
ARUNDO

Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

In this episode of #LØRN, Silvija talks to VP Data Science in
Arundo, Ellie Dobson, about Higgs-boson, how to get the most
out of your data, and how to train algorithms to retrieve data. She
talks about what you can you get out of your data and explains
how to get answers to what you want with enough data. She
explains who a good data scientist is, stating such a person as
one that starts with a question and not the data. She heads
up the data science team at Arundo and hasworked in quite a
few different industries before ending up in this role. She spent
several years working as a particle physicist at CERN for several
years on the LHC experiment (which can be thought of as a large
bundle of sensor data, at least from a data scientist perspective).
She subsequently spent the next few years working for a couple
of tech companies in a data scientist role - effectively building
predictive models in industries as far removed as fashion
analytics and Formula 1 racing.

Om bedriften
Founded in 2015, Arundo's proprietary software for assetintensive industries enables applications for oil & gas, maritime,
power, chemicals, and industrial equipment productivity and
performance improvement. Their products are built for industrial
users and focus on creating rapid value from industrial analytics.
Arundo believe that the magic lies in being able to combine
different data approaches and are thus hiring people from other
sides of the table.

Tema:		

BIGDATA

Gjest:

Ellie Dobson

Språk:		

English

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Big Data
• Higgs-boson
• Algoritmer
Anbefalt lesing:

• https://www.arundo.com/

Refleksjon
Data blir tenkt på som den nye oljen. Hva tenker du om den
påstanden i forhold til Norges økonomiske vekst og sikkerhet i
fremtiden?

29

BIGDATA med Ellie Dobson, Arundo

Podkast #52

A bad data scientist
will tell you to start with
the data. A good one
will tell you to start with
a question.
- Ellie Dobson

BIGDATA med Ellie Dobson, Arundo
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Intervju

sufficiently so they make useful
predictions in a business setting.

Two lines on your “claim to fame”
I was part of the Higgs discovery
team.

What do you think are the most
interesting controversies?
I think the key issues are the extent
to which AI will replace humans
in decision making and what jobs
those people will then be doing in
the future as a result.

Who are you and how did you
become interested in AI?
My name is Ellie Dobson and I
became interested in AI due to my
background in particle physics,
where we used machine learning,
alongside many other tools, to
discover the Higgs boson.
What is your role at work?
I head up the data science team
at Arundo Analytics, a company
specialising in data-driven analytics
and software for asset-heavy
industries.
What are the most important
concepts in AI?
It depends on who you ask. To me,
it is about finding the best ways to
use AI in practice, to drive business
value.
Why is this exciting?
AI has been around for a long time,
as my dad – whose PhD was in AI
50 years ago – likes to remind me.
However, it is only recently that
we have begun to acquire enough
data to feed the AI algorithms
31
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What is your own favourite
example of AI?
A good example of AI is how sensor
data and maintenance logs can be
used to predict failures on complex
industrial equipment.
Can you name any other good
examples of big data, nationally or
internationally?
I’m also intrigued by how sensor
data and race information can be
used to improve the performance
of Formula One cars.
How do you usually explain how it
works, in simple terms?
AI is about using historical data to
teach an algorithm to link cause
and effect from previous examples.
That algorithm can then go on to
make predictions based on what it
has learnt.

Is there anything unique about
what we do in AI here in Norway?
We have access to many interesting
datasets in the industrial space in
Norway. Coupled with its booming
tech sector, this makes Norway
an exciting place for industrial AI
professionals.
Do you have a favourite big data
quote?
A bad data scientist will tell you to
start with the data. A good one will
tell you to start with a question.

KURS SPØRSMÅL
Hvilken oppgave har en data-forsker?
a) Undersøke ulike resultater ved bruk av
data
b) Gjennom generell interesse, forske på
ulike subjektivt fristende områder
c) Utvide mulighetsrommet for data

Hva avgjør funksjonen til Big Data?
a) Det er ikke hvor avanserte algoritmene
er, men hvor rike datasett det er for å ha
nok informasjon å funksjonere på
b) Det er viktig med høydetaljerte
algoritmer slik at manglende informasjon
på unødvendig detaljnivå ikke skal lage
black holes for å kunne automatisere
c) Hvor vidt programmeringen gir
hypotetisk input for risikovurderinger slik
at maskinen kan fortsette å innsamle
data og reagere automatisk gjennom AI

Det er lettere å implementere
det normale gjennom Big Data i
maskinlæring og dens algoritmer.
Men hva er utfordringen innen dataforskning?
a) Forskning på små partikler som
atomer er ikke mulig enda fordi det
fysiske bilde er for smått for den
sensorikken som eksisterer i dag til å
fange det opp
b) Ved spørsmål og undring om noe som
er ukjent, og med det sært sjeldent, er
det vanskeligere å lære opp en maskin til
å reagere på noe som en selv ikke helt
vet hva er engang
c) Å finne presise instrumenter. Det
er kjent at forskningsprosjekter er
tidkrevende og dyrt siden det blir
mye prøving og feiling etterhvert som
utfordringer oppstår

BIGDATA
ELLIE DOBSON
VP DATA SCIENCE
ARUNDO

RIKTIG SVAR
Utvide mulighetsrommet for data

Det er ikke hvor avanserte algoritmene
er, men hvor rike datasett det er for å ha
nok informasjon å funksjonere på

Ved spørsmål og undring om noe som er
ukjent, og med det sært sjeldent, er det
vanskeligere å lære opp en maskin til å
reagere på noe som en selv ikke helt vet
hva er engang

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

BIGDATA med Ellie Dobson, Arundo
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PODKAST #89 VIPPS-ENTUSIAST. ELISABETH HAUG, VIPPS

Tema

Perspektiv

Vipps-entusiast
I denne episoden av #LØRN snakker Christoffer Hernæs med
nestleder i VIPPS, Elisabeth Haug, om hvorfor brukeropplevelse
er så viktig, hva VIPPS skal bli og andre gode eksempler på
spennende fintech-selskaper. Elisabeth gir sine synspunkt på
hvordan dagens finansielle tjenester kan forenkles, og i podcasten
diskuteres det videre hva teknologi kan gjøre for å løser problemer
man ikke visste var mulig å løse.

FINTECH
ELISABETH HAUG
COO
VIPPS

Podcaster gjort i samarbeid med:

Om bedriften
Vipps er en applikasjon som kan lastes ned til smarttelefoner
(iOS og Android), tilgjengelig i App Store og Google Play. Siden
2017 utgjør tjenesten et frittstående selskap innen digitale
betalings-, og ID-løsninger. Vipps ble først lansert av DNB 30. mai
2015, som en digital betalingstjeneste for smarttelefoner mellom
privatpersoner. I 2018 innførte Vipps såkalt straksbetaling, som
innebærer at kundene uavhengig av bank vil få pengeoverføringer
direkte inn på konto. Samme år gjorde Vipps det også mulig å
sjekke saldoen på registrert bankkonto. I 2018 fusjonerte også
Vipps AS med BankID AS og BankAxept AS etter godkjenning fra
Finansdepartementet.

Refleksjon
Lytt til podcast

Teknologi forenkler hverdagen vår, og mange tjenester vi benytter
oss av i det daglige er nå digitaliserte. Men hvordan kan vi bygge
tjenester som løser problemer vi ikke visste var mulig å løse?

Tema:		

FINTECH

Gjest:

Elisabeth Haug

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Christoffer Hernæs

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

FinTech
Brukeropplevelser
Nye tjenester
VIPPS

Anbefalt lesing:

• https://www.vipps.no/
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Jeg tror det er viktig
å huske på at vi ikke må
isolere FinTech for mye.
Da mister vi kreativitet og
muligheter.
- Elisabeth Haug

FINTECH med Elisabeth Haug, VIPPS
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i fintech?
Jeg er en 41 år gammel glad
tobarnsmamma med entusiaSMB
for å bygge digitale posisjoner.
Jeg ble interessert i fintech da
SpareBank 1 tilbød meg å lede
mCASH, deres ticket to ride
innenfor mobilbetaling.
Hva gjør dere på jobben?
Først og fremst har vi det gøy. Og
det har vi når vi forenkler ID og
betalingsløsninger og bygger Norges
best likte merkevarer.
Hva er egentlig fintech?
Den som har svaret på det.
Hvorfor er det så spennende?
I mitt hode handler fintech om å
se på hvordan dagens finansielle
tjenester kan forenkles og ikke
minst hva teknologi kan gjøre
for å bygge tjenester som løser
problemer man ikke visste var
mulig å løse.
Er det noen kontroversielle
problemstillinger?
Flere. Datasikkerhet, maktbalanse
mellom tradisjonelle og nye aktører,
reguleringer, for å nevne noe.
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Ditt eget beste eksempel på
fintech?
Helt subjektivt så klart: Vipps.
Har du andre gode eksempler på
fintech internasjonalt og nasjonalt?
WeChat. Sosial plattform som går
inn i markedsplasser, altså betaling.
I verdens største populasjon. Litt
utfordrende styringsform i Kina gjør
det også ganske skummelt.
Hva slags mental modell bruker du
for å forklare hvordan det funker?
Usikker på hva du mener med
mental modell. Men de lykkes fordi
de har infrastruktur som kobler
alle på nett, de engasjerer brukerne
både i å bruke hele økosystemet
og med høy frekvens. Og det er
nettverkseffekter i løsningen som
gjør at du faller utenfor hvis du
ikke bruker det. Og da bygges også
merkevaren.
Et favorittsitat om fintech?
Vårt eget: «Det handler om å gjøre
livet enklere for kundene.»
Et kult faktum om fintech, et tall,
eller en graf?
Vipps’ eldste bruker er en 96 år
gammel kvinne.

KURS SPØRSMÅL
Vi vet hvem vipps er, men hva er det
egentlig?
a) En betalingstjeneste på individnivå og
bedriftsnivå
b) Et betalings - og ID verifiserende
foretak?
c) En app som fungerer som en digital
lommebok for privatpersoner

Hva er de fire komponentene Elisabeth
Haug nevner i podkasten som gjelder for
at vipps og andre lignende tjenester skal
lykkes godt?
a) De må være: Konkurransedyktig på
pris, være til å stole på, ha høy grad av
tilgjengelighet, det må være enkelt.
b) De må være: Konkurransedyktig på
pris, være til å stole på, ha høy grad av
tilgjengelighet, være best på ai teknologi
c) De må være: Konkurransedyktig på
pris, være til å stole på, ha de riktige
samarbeidspartnerne, ha høy grad av
tilgjengelighet

Hvor i verdikjeden for legitimering
befinner såkalte Bank Grade Security
seg?
a) Nivå 1 teknologi; som gir 100%
tentifisering på at du er du digitalt
b) Nivå 5 teknologi; som gir 100% digital
identifisering på at du er du
c) Nivå 4 teknologi; som gir 100% digital
tentifisering på at du er du

De må være: Konkurransedyktig på
pris, være til å stole på, ha høy grad av
tilgjengelighet, det må være enkelt.

Nivå 4 teknologi; som gir 100% digital
tentifisering på at du er du

FINTECH
ELISABETH HAUG
COO
VIPPS

RIKTIG SVAR
Et betalings - og ID verifiserende
foretak?

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

FINTECH med Elisabeth Haug, VIPPS
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PODKAST #206 DIGITAL DYKKEMASKE. CHRISTINE SPITEN, BLUEYE

Tema

Perspektiv

Digital dykkemaske

OCEANTECH
CHRISTINE SPITEN
CO-FOUNDER
BLUEYE

Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast
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I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med medgründer av
Blueye, Christine Spiten, om hav, plast og undervanns-dronen
BluEye. Blueye springer ut fra det maritime forskningsmiljøet ved
NTNU, og dag består selskapet av over 20 dedikerte eksperter
fra ulike land, med ekspertise i alt fra software, robotikk,
mekanisk- og industriell design, undervannsteknologi, grafisk
design og forretningsutvikling. I podcasten forteller Christine oss
om hvordan en drone kan gi oss muligheten til å se, utforske og
lære mer om havet. Hvordan kan en?«digital dykkermaske» la oss
utforske livet under vann og hjelpe oss til å ta vare på havet?

Om bedriften

Tema:		

OCEANTECH

Gjest:

Christine Spiten

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Selskapet og teknologien Blueye springer ut fra det maritime
forskningsmiljøet ved NTNU, og dag består selskapet av over
20 dedikerte eksperter fra ulike land. Det tok tre år og 7
ulike versjoner av Blueye Pioneer, før den endelige Pioneerundervannsdronen ble produsert og levert til de første kundene.
Undervannsdronene er designet for å fungere i alt fra Arktiske
farvann til tropiske hav, og kan dykke helt ned til over 300 meters
dyp. Blueye undervannsdroner beveger seg med høy stabilitet,
grunnet den hydrodynamiske, vertikale formen.

Du vil LØRNE om:

Refleksjon

Anbefalt lesing:

Hvordan hadde Norge stilt i globale konkurransemarkeder
dersom større private bedrifter ikke hadde investert i visjonære
forskningsprosjekter?

• https://www.blueyerobotics.com/

OCEANTECH med Christine Spiten, Blueye

• Droner
• Havteknologi
• Miljøovervåkning

Podkast #206

Til flyvende
drone-markedet er det
masse reguleringer når
det kommer til sikkerhet
og dataen de henter
inn; hvem eier dem og
hvem skal få tilgang
på dem. Foreløpig
finnes det ikke noen
tilsvarende reguleringer for
undervannsdroner.
- Christine Spiten

OCEANTECH med Christine Spiten, Blueye
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i ocean.tech?
Jeg har alltid vært veldig interessert
i havet, og teknologiinteressen
kom da jeg fikk jobbe på et
miljøovervåkningsprosjekt av
Kongsberg Oil & Gas for Statoil i
2012. Jeg begynte å stille spørsmål
rundt hvorfor det ikke fantes
kommersielle, rimeligere og
enklere verktøy som kunne la oss
alle utforske havet – dette var jo
kun noe som var tilgjengelig for
industrien og James Cameron.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
I Blueye leverer vi
undervannsdroner og sørger for
at kundene våre får maksimalt
ut av dem. Vi har kunder både
innen akvakultur, shipping og
også miljøovervåkning, forskning
og turiSMB. De bruker dronen til
ulike formål, og alle skal få en
brukervennlig undervannsdrone
som gir god, stabil video av høy
kvalitet.
Hva er du mest opptatt av
innen ocean.tech?
Jeg er mest opptatt av løsninger
som sikrer en bærekraftig
utnyttelse av havressursene
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fremover – innen energi,
mat og transport. Blueyes’
undervannsdroner er et verktøy
som går på tvers av alt dette,
og benyttes i både akvakultur,
shipping, forskning og havnevesen.
Visjonen vår er å tilgjengeliggjøre
havet for å bli klokere på tilstanden
i havet, og dermed ta bedre
beslutninger.
Hvorfor er det så spennende?
Fordi det finnes et hav av
muligheter – bak hver utfordring
finnes det masse vi kan, og må, ta
tak i!
Hva synes du er de mest
interessante kontroversene?
Spørsmålet rundt tilgjengeliggjøring
og ansvarliggjøring.
Dine egne prosjekter siste året?
Jeg har vært involvert i
prosjektet EntrepreneurShipOne,
sammen med Johan Brand, Sindre
Østgård og Marcus Soknes. I tillegg
skriver jeg bok.
Dine andre favoritteksempler
på ocean.tech internasjonalt og
nasjonalt?
Pacific Garbage Screening
og Plastic Tide.

Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Dataforståelse, -sikkerhet og
-rettigheter. Mat, rent vann og
energi er pressede ressurser –
tilgang til og fordeling av disse vil
håndteres i stor grad av digitale
systemer.
Er det noe vi gjør her i Norge som er
unikt?
I Norge har vi levd av og med havet
i alle tider, og vi har bygget en unik
kompetanse innen utvikling av
teknologi som fungerer under de
røffeste forholdene. Industriene vi
har etablert fra dette, har deretter
investert i bygging av forsknings- og
kompetansemiljøer for fremtiden.
Kongsberg, SINTEF, Equinor og Aker
har alle bidratt her.

Har du et ocean.techsitat du liker spesielt godt?
«The real
voyage of discovery consists not
in seeking new landscapes, but in
having new eyes.» – Marcel Proust.

KURS SPØRSMÅL
Hva satte fart i utviklingen av BlueEye?
a) Ønsket om å demokratisere tilgangen
på havet ut ifra de større industrielle
ROV’ene
b) En genuin interesse for havets
økosystemer, og deres funksjon for
menneskets overlevelse
c) Et studentprosjekt som tilfeldigvis
dekket et behov

Hvordan håndteres disse BlueEye
dronene sikkert?
a) Bruken av dronene avhenger av bestått
kurs med sertifisering
b) Dronene kan ikke skade på noen måte
da de er såpass små i størrelse
c) I dag følger sikkerhetSMBssige hensyn
det tradisjonelle reglementet som følger
generell dykking, men etterhvert kommer
mer tilpassede reguleringer

Hvordan har det private markedet
bidratt til at Norge ligger så langt
fremme i utviklingen av havteknologi og
havforskning?
a) Norge består av økonomisk sterke
private aktører innen sjøindustrien, og
dermed fremmes teknologi og forskning
kjapt for internt bruk da industrien
selv er avhengig av utvikling for å
overleve opp mot andre større globale
konkurrenter
b) Innovasjon Norge er sterke
initiativtakere til innovative og nye
bedrifter rettet spesifikt på området
c) Større private bedrifter som investerer
generelt

OCEANTECH
CHRISTINE SPITEN
CO-FOUNDER
BLUEYE

RIKTIG SVAR
Ønsket om å demokratisere tilgangen
på havet ut ifra de større industrielle
ROV’ene

I dag følger sikkerhetSMBssige hensyn
det tradisjonelle reglementet som følger
generell dykking, men etterhvert kommer
mer tilpassede reguleringer

Større private bedrifter som investerer
generelt

Scann og besøk bedriften

https://www.blueyerobotics.com/

OCEANTECH med Christine Spiten, Blueye
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PODKAST #235 NASJONAL AKTIVITETSKALENDER. SIGRID NEDKVITNE, FRISKUS

Tema

Perspektiv

Nasjonal
aktivitetskalender

HEALTHTECH
SIGRID NEDKVITNE
GRÜNDER
FRISKUS

Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast
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I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer av Friskus,
Sigrid Nedkvitne, om det nasjonale, digitale aktivitetsnettverket
Friskus.com. Friskus er Norges eneste leverandør av et helhetlig
aktivitets- og frivillighets-verktøy, og i podcasten diskuterer Sigrid
og Silvija hvordan man skaper en digital møteplass for aktivitet og
frivillighet. Sigrid deler også sine synspunkter på hvordan man kan
tenke rundt velferdsteknologi, på en samfunnsvennlig måte.

Om bedriften

Tema:		

HEALTHTECH

Gjest:

Sigrid Nedkvitne

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Friskus sosial entreprenør består av samfunnsengasjerte
ansatte med bred erfaring fra både kommunal og frivillig sektor.
Selskapet leverer IT-verktøyet Friskus.com og støttetjenester
for implementering og endring. Friskus er eneste leverandør
av et helhetlig aktivitets- og frivillighets-verktøy. Gjennom
nært samarbeid med norske kommuner, frivillige ildsjeler
og organisasjoner er verktøyet bygget på reelle behov og
erfaringer. Friskus.com blir i dag brukt av frivillige organisasjoner
og kommuner over hele Norge. Med ydmyk tilnærming til
kompleksiteten i offentlig og frivillig organisering, gjør Friskus det
enkelt å delta, enkelt å organisere, og frigjør mer tid til mennesker.

Du vil LØRNE om:

Refleksjon

Anbefalt lesing:

I dagens samfunn snakkes det mye om den globale teknologiske
utviklingen. Vi kan kommunisere med mennesker over hele
verden, og derfor oppleves verden som mindre enn noen gang.
Samtidig er vi mer distanserte enn tidligere. Vi sliter med stress
og andre psykiske påkjenninger. Både globalt og lokalt har vi et
ansvar for å unngå at teknologien misbrukes. Hva mener du er
gode måter å bruke teknologi på for å skape bedre lokalsamfunn i
Norge?

HEALTHTECH med Sigrid Nedkvitne, Friskus

• Helseteknologi
• Interaktiv aktivitetskalender
• Velferdsteknologi

• https://www.friskus.com/

Podkast #235

Nå skal vi også
starte et prosjekt som
heter innbyggertjenester.
Som er «en-til-en» dialog,
der innbyggerne selv kan
spørre hverandre om å bli
med på aktiviteter.
- Sigrid Nedkvitne

HEALTHTECH med Sigrid Nedkvitne, Friskus
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i helsetech?
Som seksjonssjef i kommunen i
over 10 år, aktiv i flere frivillige
organisasjon og masterstudent på
helse og velferdsledelse-studie, har
jeg erfart et skrikende behov for
innovativ, intuitiv og brukervennlig
teknologi, og konkrete løsninger på
problemer omtalt over år.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Lager Friskus aktivitetskalender
med tilhørende koordinerings
verktøy, og hjelper kunder/
kommuner i implimentering og
med å nå sine mål om økt
samfunnsdeltagelse, bevare og
skape et bærekraftig samfunn.
Hva gjør dere i Friskus?
Friskus en digital møteplass for
aktivitet og frivillighet: Friskus er
en interaktiv aktivitetskalender
- et nasjonalt aktivitetsnettverk
uten reklame. For innbygger i
alle aldre er Friskus en interaktiv
aktivitetskalender, også med
oversikt over egen deltagelse. Vårt
mål: Bevare og skape et bærekraftig
samfunn sammen med kunder/
kommuner. Stoppe negative
trender når det gjelder ensomhet

og utenforskap, og gjøre det mulig
for alle å være aktiv, sosial og
inkludert.
Hva fokuserer du på
innen helsetech?
Gjøre det enkelt for alle å ta del i
samfunnet, gjennom brukervennlig,
godt designet og helhetlig
teknologi. Iterativ utvikling tett med
kunder/brukere.
Hvorfor er det spennende?
Polarisering er i ytterste
konsekvens farlig, og tillits
amfunnet med sin trygghet,
effektivitet og livskvalitet står i fare
for å gå tapt. – Spennende å gjøre
en forskjell!
Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
Samarbeid private og offentlig
sektor innen helse, omsorg,
velferd og frivillighet er for mange
et paradoks - viktig det blir
stilt krav til forretningsmodell –
ikke stimulere til økt skjermtid,
reklame-eksponering, og viktig med
kunnskap om helse og mennesker.
Dine andre favoritteksempler
på helsetech internasjonalt og
nasjonalt?
AV1 roboten er en fantastisk
oppfinning.
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Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Behov for å finne løsninger i
tverrfaglige fora, tenke sammen
og utenfor boksen, og gjerne
initiert av de med fagkunnskap og
erfaring med problemer som skal
løses. -Gå fra kravspesifikasjon til
innovasjonspartner.
Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
Flinke på samarbeid og å
opprette/starte prosjekt, og har
store miljø for innovasjon og
gründervirksomhet med mange
hardtarbeidende mennesker.
En favoritt helsetech sitat?
Vårt eget: Digitalisering handler
ikke om å sette strøm på papir.

Viktigste poeng fra vår samtale?
For meg handler det å skape
revolusjonerende helsetech om å
finne smarte innovative løsninger
sammen med kunder, kjenne
problemet man løser, arbeide
knallhardt og brenne for at
problemet man løser MÅ bli løst.

KURS SPØRSMÅL
Hvem lages appen Friskus primært for?
a) Arbeidere i kommunen
b) Eldre på gamlehjem
c) Alle i samfunnet

Er det kommersielle aktivitetstilbud i
appen friskus?
a) Ja
b) Nei
c) Noen ganger

Hva er målet til friskus?
a) Lage aktivt og inkluderende
lokalsamfunn
b) Å tjene penger på kommersielle
aktivitetstilbud
c) Å skape flere arbeidsplasser i
kommunen

HEALTHTECH
SIGRID NEDKVITNE
GRÜNDER
FRISKUS

RIKTIG SVAR
Alle i samfunnet

Nei

Lage aktivt og inkluderende
lokalsamfunn

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

HEALTHTECH med Sigrid Nedkvitne, Friskus
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PODKAST #239 DIGITAL LEGEVAKT. LISELOTTE LUNDE, KRY

Tema

Perspektiv

Digital legevakt

HEALTHTECH
LISELOTTE LUNDE
KOMMUNIKASJONSSJEF
OG MYNDIGHETSKONTAKT
KRY
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med
kommunikasjonssjef og myndighetskontakt i KRY Liselotte Lunde
om fordelene med digitale legekonsultasjoner. Liselotte forteller
om hvordan en lege nå kan diagnostisere sine pasienter digitalt,
og gir eksempler på hvordan det foregår å ha legetimen sin
gjennom en mobil. "Legen trenger ikke alltid ta på deg for å gi deg
riktig diagnose. Digitale konsultasjoner sparer samfunnet for mye
ressurser. Perspektivmeldingen viser at Norge om få år kommer
til å ha høyere kostnader enn inntekter, og en av de sterkeste
driverne er nettopp utgifter til helsevesenet vårt. Det sier seg selv
at vi er nødt til å ta i bruk digitale løsninger for å kunne hjelpe
flere for mindre ressurser," forteller Liselotte Lunde i denne
episoden av LØRN.

Om bedriften
KRY startet med en visjon om å utvikle en helsetjeneste som er
mer tilgjengelig og lik for alle. I dag tilbyr selskapet pasienter i
hele landet helsetjenester på like vilkår, til de fleste av døgnets
timer med korte ventetider. Ved å kombinere teknologi med
ledende medisinsk kompetanse har KRY gjort det mulig for
pasienter å få helsetjenester av høy kvalitet helt uavhengig
av deres bosted og livssituasjon. Bare i Norden har KRY hittil
hjulpet over en halv million pasienter. Hos KRY jobber tekniske
utviklere og helsepersonell side om side for å utvikle fremtidens
helsetjeneste.

Tema:		

HEALTHTECH

Gjest:

Liselotte Lunde

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Digitalisering av helsetjenester
• Velferd
• Helseteknologi
Anbefalt lesing:

Lytt til podcast

Refleksjon
Det er betryggende å kunne se legen i øynene når man syk. Mange
frykter at digitaliseringen skaper avstand mellom pasient og
helsepersonell. Pasienter vil ha personlig kontakt. Hos KRY kan
du snakke med en lege i en videosamtale. Tror du det er mulig å
oppleve «varme hender» gjennom en skjerm?
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• https://www.kry.no/

Podkast #239

Legen trenger
ikke alltid ta på deg for
å gi deg riktig diagnose.
Digitale konsultasjoner
sparer samfunnet
for mye ressurser.
Perspektivmeldingen viser
at Norge om få år kommer
til å ha høyere kostnader
enn inntekter, og en av
de sterkeste driverne
er nettopp utgifter til
helsevesenet vårt. Det sier
seg selv at vi er nødt til å
ta i bruk digitale løsninger
for å kunne hjelpe flere for
mindre ressurser.
- Liselotte Lunde
HEALTHTECH med Liselotte Lunde, KRY
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Intervju

styrke den medisinske kvaliteten,
fordi alt kan spores og måles.

Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i healthtech?
Utdannet jurist, men har mest
erfaring fra politikken, der jeg
har jobbet i flere år som politisk
rådgiver for Venstre. Jeg har også
jobbet som konsulent og hjulpet
flere private helseaktører med å
levere teknologi og tjenester til det
offentlige. Jeg ble nok likevel ikke
skikkelig opptatt av healthtech før
jeg begynte å jobbe i KRY.

Hva synes du er de mest
interessante motsetningene?
I Norge har vi tradisjonelt holdt
helsekostnadene nede ved å strupe
tilgangen til helsetjenester. Både
legeforeningen og myndighetene
er faktisk mer bekymret for
overforbruk enn underforbruk av
helsetjenester. Samtidig vet vi at
mange av helseutfordringene kan
møtes gjennom forebyggende og
helsefremmende arbeid.

Hva fokuserer du på
innen healthtech?
Vi fokuserer på hvordan vi kan løse
medisinske problemer digitalt. Hva
som kan løses digitalt er under
kontinuerlig utvikling, og grensen
flyttes i takt med den teknologiske
utviklingen, og i takt med evnen og
viljen til å ta i bruk ny teknologi.

Hvilke prosjekter har du jobbet
med det siste året?
Jeg har jobbet med å utvikle en
digital legevakt i samarbeid med
ulike kommuner, som både kan
avlaste en presset fastlegeordning
og korte ned ventetiden på
legevaktene.

Hvorfor er det så spennende?
1) Ikke bare hjelper vi pasienter
å bli friske, vi gjør det lettere for
dem å få hjelp. 2) (Nesten) ingen
har behandlet pasienter digitalt
før. Det offentlige ser til KRY når
fastlegene nå skal begynne å ta i
bruk e-konsultasjoner. 3) Digitale
konsultasjoner sparer samfunnet
for mye ressurser. 4) Å jobbe
digitalt gjør det faktisk mulig å
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Har du noen andre gode eksempler
på healthtech nasjonalt og
internasjonalt?
Akkurat nå er det Tyto Care,
en annen leverandør av
telehelsetjenester.

Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Det er kanskje mer en holdning enn
kunnskap, men vi som samfunn
burde bli flinkere til å teste
produkter og nye løsninger før de er
ferdig utviklet.
Er det noe vi gjør her i Norge som er
unikt?
Vipps.
Ditt beste sitat om healthtech?
Johannes Shildt (gründer i KRY):
«We continue to question the
status quo».

Hva er det viktigste poenget fra det
vi har snakket om nå?
Det er mulig å løse medisinske
problemer digitalt gjennom
videokonsultasjoner. For oss er
dette kanskje en selvfølge, men for
veldig, veldig mange der ute synes
dette å være helt umulig.

KURS SPØRSMÅL
Hva er visjonen til den digitale
legevakten KRY?
a) Være et ekstratilbud til folk som
ønsker helseinformasjon kjapt
b) Minimere antibiotika utskrivelser i
Norge
c) Tilgjengeliggjøre helsevesenet

Hvor mange prosent som oppsøker
primærhelsetjenesten kan man faktisk
behandle digitalt fordi det ikke krever
fysisk obersvasjon?
a) 50-60%
b) 30-50%
c) 30-40%

Hvordan kan KRY avlaste om det
offentlige åpner for samarbeid?
a) Redusere helsekøer. Særskilt
ved behov for røntgen i
spesialisthelsetjenesten
b) Avlastning og redusere helsekøer.
Særskilt avlastende effekt for fastleger
c) Med å være et henvisningsledd for
fastleger dersom fastlegeavtaler må
kanselleres

HEALTHTECH
LISELOTTE LUNDE
KOMMUNIKASJONSSJEF
OG
MYNDIGHETSKONTAKT
KRY

RIKTIG SVAR
Tilgjengeliggjøre helsevesenet

30-40%

Avlastning og redusere helsekøer.
Særskilt avlastende effekt for fastleger

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

HEALTHTECH med Liselotte Lunde, KRY
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PODKAST #263 SOSIALE MEDIER-VANER. NATHALIE E. WAREMBOURG, IPSOS

Tema

Perspektiv

Sosiale medier-vaner
I denne episoden av #LØRN snakker Jimmy med Manager i
Ipsos, Nathalie Eyde Warembourg. Ipsos er det tredje største
markedsanalyse-selskapet i verden. I episoden snakker Jimmy og
Nathalie om Influencer marketing og hvilke sosiale medier som er
økende og hvilke som er synkende.

SOME
NATHALIE E.
WAREMBOURG
COUNTRY MANAGER
IPSOS
Podcaster gjort i samarbeid med:

Tema:		

SOME

Gjest:

Nathalie E. Warembourg

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

OSLO

Refleksjon

Vert:		

Jimmy Westerheim

Sosiale medier er en glimrende arena for å utveksle synspunkter
og meninger, men har også sine negative sider. Hva gjør det med
oss når vi plutselig har fått tilgang til «hele verden» fra lomma?
Gjør det mennesker smartere eller dummere?

Du vil LØRNE om:

Om bedriften
Ipsos ble stiftet i 1975 og har hovedkontor i Paris. Ipsos er et
markedsanalyseselskap med mål om at deres kunder skal kunne
jobbe raskere, smartere og modigere. Selskapet gir presise
målinger og innsikt for å skape den beste forståelsen av samfunn,
markeder og substans. I dag har Ipsos virksomhet i 87 land.

Lytt til podcast

•
•
•
•
•

Sosiale medier-vaner
Influencer
Marketing
Innsikt i mengdedata
Målgrupper

Anbefalt lesing:

• https://www.ipsos.com/nb-no
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SOME med Nathalie E. Warembourg, Ipsos

Podkast #263

Det som er
interessant er hvordan
medievaner endrer
seg så fort og i alle
aldersgrupper. Et annet
aspekt er hvordan
markedsfører tilpasser seg
når det gjelder Influencer
Marketing og hvordan det
er både ukjent, skummelt
og samtidig ikke så
annerledes enn det vi har
sett med sponsorobjekter
tidligere. Den største
forskjellen er omfang,
bredde og at så mange i
dag kan påvirke så mye
og hvordan sosiale medier
forsterke det.
- Nathalie E. Warembourg
SOME med Nathalie E. Warembourg, Ipsos
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Intervju
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben? Det viktigste vi gjør, er å
hjelpe kundene våre med å forstå
bedre samfunnet vi lever i, hvordan
mennesker oppfører seg – enten
det er deres kunder eller ansatte –
og ikke minst markedet de opererer
i. Jobben vår er å sette alt dette i et
perspektiv, slik at de enklere kan ta
bedre avgjørelser.
Hva er du mest opptatt av innen
tech? Som i alle andre bransjer
har markedsanalysene endret seg i
takt med teknologien. Ny teknologi
gir oss muligheten til å hente
informasjon enklere, raskere og
mer direkte for eksempel ved bruk
av kunstig virkelighet. Teknologien
har også endret menneskers vaner,
for eksempel med sosiale medier.
Plutselig er disse kanalene noe
vi bruker mye tid og energi på.
I Ipsos valgte vi å starte å følge opp
disse vaneendringene i 2013. Og
siden har vi fulgt opp utviklingen
av forbrukere i digitale og sosiale
medier. Dette er også noe vi er
opptatt av, nemlig å finne ut hva
teknologien gjør med oss.
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SOME med Nathalie E. Warembourg, Ipsos

Hvorfor er det spennende?
Det er spennende for det skjer
ting hele tiden, og vi må utfordre
tankemåten vår, både med hensyn
til hvordan vi løser oppdragene
våre, og hvordan de vi observerer
og analyserer, endrer seg.
Hva synes du er de mest
interessante kontroversene?
Jeg synes det er interessant å se
hvordan medievanene våre endrer
seg så fort, i alle aldersgrupper.
At Facebook er det viktigste
sosiale mediet i dag, er langt
fra en selvfølge for de yngre
generasjonene i morgen. Det er
fascinerende å se hvor sakte og
hvor fort enkelte ting endrer seg, og
hvordan markedsføringen tilpasser
seg.
Dine egne prosjekter siste året?
På jobb prøver jeg stadig å intro
dusere nye måter å tenke og
jobbe på, og å utfordre kollegaene
mine og bransjen for øvrig. Mitt
personlige prosjekt er å dele
kunnskapen vår med aktører i både
Norge og i utlandet.
Dine andre favoritteksempler på
tech internasjonalt og nasjonalt?
Jeg er fascinert av hvor fort
nordmenn tar i bruk teknologi. Det
er så stor forskjell fra når jeg er
«hjemme» i Frankrike. Jeg er veldig

interessert i taleassistenter som
Alexa og Google Home, som jeg
bare tror vil bli bedre og bedre i
fremtiden.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden? Jeg opplever all
kunnskap som relevant. At alt er
tilgjengelig for alle, gjør at det
er rom for all type kunnskap og
viten – det viktigste er at den blir
gjort tilgjengelig for alle. Å ha en
nysgjerrighet, et ønske om å prøve
ut nye ting og en evne til å tilpasse
seg tror jeg er viktige egenskaper
for fremtiden.
Er det noe vi gjør her i Norge som
er unikt? I Norge har vi på kort
tid skapt et stort startup- og
inkubatormiljø som jeg håper
vil fremme nye muligheter. Det
finnes knapt et bedre land å prøve

nye ting i, siden vi har et så stort
sikkerhetsnett om vi feiler.
Har du et favoritt-fremtidssitat?
«Når forandringens vind blåser,
bygger noen vindskjerm, mens
andre bygger vindmøller» – Berit
Svendsen
Viktigste poeng fra samtalen vår?
Det viktigste er å være nysgjerrig og
ikke bestemme på forhånd for hva
som fungerer eller ikke, men tørre
å prøve, høre, utforske og feile –
og kanskje prøve igjen litt senere.
Teknologi er bare hjelpemidler til å
få oss videre.

KURS SPØRSMÅL
Ipsos er størst i Norge for
markedsanalyser. Hvilket land kommer
Ipsos opprinnelig fra?
a) Italia
b) Tyskland
c) Frankrike

Hvor mange unge er på sosiale medier
daglig?
a) 7 av 10
b) 8 av 10
c) 9 av 10

Hvilket sosialt medium er størst i Norge
i dag?
a) Instagram
b) Facebook
c) Youtube

SOME
NATHALIE E.
WAREMBOURG
COUNTRY MANAGER
IPSOS

RIKTIG SVAR
Frankrike

9 av 10

Facebook

Scann og besøk bedriften
https://www.ipsos.com/nb-no

SOME med Nathalie E. Warembourg, Ipsos
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PODKAST #283 VERKET FABLAB FABRIKKERER FREMTIDEN. HANNE ERIKSEN, VERKET FABLAB

Tema

Perspektiv

Verket FabLab
fabrikkerer fremtiden

3DPRINT
HANNE ERIKSEN
GRÜNDER
VERKET FABLAB

Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer av
Verket Fablab, Hanne Eriksen. Hanne oppdaget den digitale
fabrikkeringsverdenen i 2014/2015 og har siden hentet inspirasjon
fra Italias FabLab-kultur. I Verket FabLab jobber de med å gi
opplæring i teknologiforståelse og praktisk bruk av teknologier til
bruk i digital fabrikkering. De har også utviklet en delingsplattform
hvor utdanning og industri får en felles fysisk møteplass, og har
gjennom et felles prosjekt med Østfold Fylkeskommune etablert
FabLabNettverk i VGS.

Om bedriften
FabLab er et åpent verksted som er basert på abonnement og
gir tilgang til verkstedets fasiliteter og maskinpark. Ved å tegne
abonnement får du tilgang og opplæring til et dynamisk og kreativt
miljø som kan åpne opp for uventede samarbeidsprosjekter og ny
kunnskap.

Refleksjon
Lytt til podcast

En kunstner ser et hav av idéer, mens en ingeniør ser
fremgangsmåten. Sammen blir man gode sies det. Hvilken eller
hvilke positive retninger for samfunnet kan digitaliseringen ta
om den kreative kunnskapen og den matematiske kunnskapen
SMBlter mer naturlig sammen fremover?

Tema:		

3DPRINT

Gjest:

Hanne Eriksen

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

MOSS

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• 3D printing
• Designtenkning
• Utdanning
Anbefalt lesing:

• Designing Reality: How to Survive and
Thrive in the Third Digital Revolution
• FabLab: Of Machines, Makers, and
Inventors (Cultural and Media Studies)
• FabLab: Revolution Field Manual
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3DPRINT med Hanne Eriksen, Verket FabLab

Podkast #283

Jeg ser veldig mot
Italia og deres FabLab
kultur, hvor de tenker
helhetlig og har like mye
fokus på design som
teknologiene i seg selv.
FabLab nettverket kan fort
bli veldig ingeniør rettet,
hvor man er mer opptatt
av å bygge maskiner, enn
hva de skal bruke de til.
Som designere har vi først
et behov - som vi deretter
finner løsningen på.
- Hanne Eriksen

3DPRINT med Hanne Eriksen, Verket FabLab
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i tech? Jeg er kreativ
og teknisk person - som er drevet
av utvikling. Jeg oppdaget Digital
Fabrikkeringsverdenen når jeg tok
min master i Interaksjonsdesign i
Sveits i 2014/2015. Endelig hadde
vi designere verktøy til å realisere
designprosjekter utover trykk og
skjerm.
Hva er det viktigste dere gjør
på jobben? Gir opplæring i
teknologiforståelse og praktisk
bruk av teknologier til bruk i Digital
Fabrikkering.
Hva fokuserer du på innen
3d-printing?
Vi fokusere på å utvikle en
delingsplattform for digital
fabrikkering/utvikling/prototyping.
Hvor utdanning og industri har en
felles fysisk møteplass, og bruker
det samme fagspråket og de
samme teknologiene.
Hvorfor er det spennende?
Fordi vår modell ikke eksisterer
noen andre steder i Norge (globalt
vet jeg ikke), og fordi vi ser at det
virker, vi får den responsen vi har
planlagt etter og dette blir mer og
mer etterspurt.

Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
FabLab i seg selv har vært
kontroversielt å introdusere spesielt som en kvinne i midten av
30 årene, på hva som er mennenes
arena (industri, verktøy, maskiner
og materialer). Gründerne er redde
for at ideene deres skal bli stjålet,
skolene ser/har sett på oss som
konkurrent og industrien har enten
vært skeptiske til at vi kan levere
til industristandard eller sett på
oss som konkurrent innenfor
deres domene. Men FabLab er
et bindeledd, kunnskapsbank,
inspirasjon og komplimenterende
tilbud til alle disse gruppene.
Dine egne prosjekter siste året?
Vårt felles prosjekt med
Østfold Fylkeskommune:
Etablering av FabLab Nettverk
i VGS. Delingsøkonomi for
VGS (flere skoler bruker
samme FabLab istedenfor å
investere i egne), kursing av
lærere i teknologiforståelse/
digital fabrikkering, prototyping
kurs for Ungt entreprenørskap og
FabLab konferanse.
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Dine andre favoritteksempler
på 3D-print internasjonalt og
nasjonalt?
Jeg ser veldig mot Italia og
deres FabLab kultur, hvor de tenker
helhetlig og har like mye fokus
på design som teknologiene i seg
selv. FabLab-nettverket kan fort bli
veldig ingeniørrettet, hvor man er
mer opptatt av å bygge maskiner,
enn hva de skal bruke de til.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Å vite "Hvordan finner jeg frem til
informasjonen jeg trenger”.
Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
Siden vår modell er ny i Norge
er det lite eksempler jeg kan
sammenligne med, men jeg vil gi
honnør til Østfold Fylkeskommune

som har vært overraskende positive
og åpne for fremoverlente forslag
som løser deres utfordringer
innenfor teknologiundervisning og
praktisk undervisning for teoritunge fag.
Et favoritt fremtidssitat?
“It's really hard to design
products by focus groups. A lot
of times, people don't know what
they want until you show it to
them.” Steve jobs
Viktigste poeng fra vår samtale?
Verket FabLab er en katalysator,
fysisk verktøy og møteplass for
teknologi utvikling og undervisning.

KURS SPØRSMÅL
Hva kan du bruke åpent hos FabLab?
a) Hovedsakelig C2C maskiner,
3D-printere, laservarmere, elektronikklab
og 3D-scannere
b) Hovedsakelig 3D-printere, laserkutter,
tre elektronikklaber og 3D-scanner
c) Hovedsakelig C1C maskiner,
3D-printere, laserkutter, elektronikklab
og 3D-skanner

Hvilken tosidighet ses ved FabLab?
a) Ulike tilnærminger for teknologer og
samfunnsfolk
b) Ulike tilnærminger for bygg ingeniører
og kunstnere
c) Ulike tilnærminger for politikere og
3D-designere

Hvilke kontroverser ses ved å åpne for
tverrfaglig samarbeid?
a) Forståelse for hverandres yrke og
kunnskap
b) Deling av hverandres kunnskap og
angrepSMBtode
c) Generell økonomisk vinning

3DPRINT
HANNE ERIKSEN
GRÜNDER
VERKET FABLAB

RIKTIG SVAR
Hovedsakelig C1C maskiner, 3D-printere,
laserkutter, elektronikklab og 3D-skanner

Ulike tilnærminger for teknologer og
samfunnsfolk

Deling av hverandres kunnskap og
angrepSMBtode

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

3DPRINT med Hanne Eriksen, Verket FabLab
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PODKAST #297 TECH FOR MORGENDAGENS VELFERDSSAMFUNN. KRISTINA TUHUS, NYBY

Tema

Perspektiv

Tech for morgendagens
velferdssamfunn

TECH4GOOD
KRISTINA TUHUS
MEDGRÜNDER
NYBY

Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med medgründer
i Nyby, Kristina Tuhus, om morgendagens velferdssamfunn.
Nyby har utviklet en app som skal gjøre det enklere å koble
tjenestemottakere opp mot de riktige velferdsressursene. I
podcasten diskuterer Silvija og Kristina hvordan vi kan løse store
samfunnsutfordringer gjennom ny organisering. Hvordan kan en ny
type digital plattform for samhandling skape nye muligheter?

Om bedriften
NYBY AS kombinerer kraften i digitaliseringen med norske
velferdsverdier. Sammen med kommuner, ideelle og private
organisasjoner har Nyby siden 2015 utviklet en ny type digital
plattform som muliggjør morgendagens velferdssamfunn. Appen
skal gjøre det enklere å koble tjenestemottakere opp mot de
riktige velferdsressursene, og baserer seg på samarbeid med
kommuner og eksiterende organisasjoner. Organisasjonene
kan selve bestemme hvilke aktiviteter som skal organiseres
gjennom Nyby. Målet er at frivillige og brukere kan bli mer
selvorganiserende, og å gjøre det lettere å samarbeide på tvers av
kommuner og organisasjoner.

Refleksjon
Vi må rekruttere flere inn i helseomsorgen, men overraskende
er det kanskje å vende blikket mot frivillig innsats for å løse det.
Hvordan skal samfunnet ovenfra stimulere til frivillig innsats for å
øke tilbudssiden?
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TECH4GOOD med Kristina Tuhus, Nyby

Tema:		

TECH4GOOD

Gjest:

Kristina Tuhus

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Velferd
Plattform
Samhandling
Teknologi

Anbefalt lesing:

• https://nyby.com/

Podkast #297

Vi jobber med en
plattform som muliggjør
trygg selvorganisering
av tjenester på tvers av
kommunale tjenester,
frivillighet og andre
aktører. Nøkkelen er å
både lytte til behovene til
kundene, men samtidig
vise vei for hva man kan
få til om man tenker litt
utenfor boksen. Ved å
knytte sammen mennesker
direkte i en digital
plattform kan man få til
menneskemøter.
- Kristina Tuhus
TECH4GOOD med Kristina Tuhus, Nyby
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i tech4good?
Grunder av Nyby, en sosial
techstartup. Ble interessert i
“goodtech”/socialimpact fra Tech
etter å ha både sett fremvekst
av digitale plattformer i parallell
med utfordringer i samfunnet med
folk som faller utenfor (uførhet,
ensomhet, ikke nok dekning av
omsorgsbehov). Med tech kan
man skalere stort, interessant å se
kraften i digitale plattformer.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Vi jobber med en plattform som
muliggjør trygg selvorganisering av
tjenester på tvers av kommunale
tjenester og frivillighet og andre
aktører. Nøkkelen er å både lytte til
behovene til kundene men samtidig
vise vei for hva man kan få til om
man tenker litt utenfor boksen.
Ved å knytte sammen mennesker
direkte i en digital plattform kan
man

Hva fokuserer du på innen
tech4good?
Få til menneskemøter! Bruke
teknologi ikke for teknologiens
skyld, men for å skalere antall
menneskemøter! Man møtes rundt
oppgaver som trengs å løses (f.eks
en eldre dame trenger følgehjelp til
lege), men samtidig sørger man for
at folk som faller utenfor kan føle
seg nyttige ved å bidra/hjelpe.
Hvorfor er det spennende?
Fordi vi ser at hvert enkelt
møte vi får til gjør en forskjell i
hver enkelts liv! Og fordi det er
utrolig spennende å bygge opp
virksomheten som står bak å få til
disse møtene.
Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
Utfordringen rundt det å beholde
personvern og sikkerhet opp
i mot det å klare å nyttiggjøre
seg ny teknologi. Jeg er nok en
teknologioptimist, men tryggheten
til at informasjon ikke blir misbrukt
er helt avgjørende, så her ligger
både utfordring og mulighet.
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Nyby!
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Dine andre favoritteksempler
på tech4good internasjonalt og
nasjonalt?
Mange gode eksempler på
socialtech eller goodtech, men
jeg har også lyst til å løfte frem
green tech og “toogood to go” som
reduserer matsvinn! De sitter på
Tøyen StartupVillage sammen med
oss
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Kunnskap om den nordiske
velferdsmodellen slik den ble
bygget opp til å være en av verdens
beste velferdsmodeller! Denne er
grunnlaget for at vi tror på at Nyby
kan eksporteres internasjonalt
også.

Et favoritt fremtidssitat?
Vår CTO synes jeg har et fint
motto: “Living in thefuture,
buildingwhat’smissing” - jeg er ikke
utvikler selv, men liker innstillingen,
det å være visjonær og bidra til å
flytte verden fremover!
Viktigste poeng fra vår samtale?
Vi må bruke kraften i digitale
plattformer til noe mer enn å låne
drillen til naboen - sjekk ut Nyby i
din kommune!

KURS SPØRSMÅL
Hvilken visjon har NyBy om å bistå
helsevesenet?
a) Sysselsette frivilligheten i samfunnet
som en dyrebar og lite brukt ressurs
over en digital plattform
b) NyBy er en frivillig organisasjon som
ønsker å stille fleksibelt for å dekke
behov fra helseinstitusjonene
c) At alle i samfunnet er like viktig,
derfor er det ønskelig for NyBy å hjelpe
personer som av ulike grunner er utenfor
arbeidslivet

Hvordan struktureres løsningen til
NyBy?
a) Plattformen fungerer som et
register over frivillige deltakere, som
helsetjenesten kan henvende seg til
direkte
b) Brukere og pasienter kan selv legge
ut anbud eller forespørre registrerte
frivillige direkte på plattformen
c) Behovet fra den som utfører
helsetjenester fungerer som anbud over
NyBy sin kommunikasjonsplattform,
rettet mot frivillige som deltar på
plattformen

Hvilket overraskende resultat gav denne
formen for samhandling som inspirerer
til ytterligere satsning?
a) Av denne ene
kommunikasjonsplattformen ble flere
samhandlingsproblemer løst
b) Helsetjenesteutførere får en bedre
arbeidshverdag og yter bedre hjelp, da
det vises at arbeidspress kan overflyttes
c) Frivilligheten smitter, og det ses en
utvikling hvor ønskene faktisk har vokst
seg større enn behovet

Behovet fra den som utfører
helsetjenester fungerer som anbud over
NyBy sin kommunikasjonsplattform,
rettet mot frivillige som deltar på
plattformen

Av denne ene
kommunikasjonsplattformen ble flere
samhandlingsproblemer løst

TECH4GOOD
KRISTINA TUHUS
MEDGRÜNDER
NYBY

RIKTIG SVAR
Sysselsette frivilligheten i samfunnet
som en dyrebar og lite brukt ressurs
over en digital plattform

Scann og besøk bedriften
https://nyby.com/

TECH4GOOD med Kristina Tuhus, Nyby
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PODKAST #301 ROBOTER FRA RAUFOSS. ANITA HAGER, INTEK ENGINEERING

Tema

Perspektiv

Roboter fra Raufoss

ROBOTICS
ANITA HAGER
CEO
INTEK ENGINEERING

Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Intek
Engineering, Anita Hager, om hvordan robotene effektiviserer
arbeidet vårt. – I år åpnet verdens første helautomatiserte
batterifabrikk for maritim sektor i Trondheim. Vi har levert
den helautomatiserte linja med roboter og kan nå si at vi er
verdensledende på helautomatiserte batterifabrikker for maritim
sektor, forteller hun. I podcasten diskuterer Silvija og Anita
hvordan man på Raufoss har klart å bygge et verdensledende
techmiljø. Hvordan blir roboter intelligente og hva er det som er
greia med roboter i batteri-produksjon?

Om bedriften
Intek Engineering AS er et andre-generasjons familieselskap
etablert i 1980. Med mer enn 30 års erfaring med å levere
robotikk-løsninger, har Intek vært en ledende rolle innen
industriell robotisering og automatisering i Norge. Som en smart
industribedrift har Intek Engineering AS blant annet har lever to
batteri-fabrikker i Trondheim for Siemens og i Bergen for Corvus.
Intel holder til i Raufoss, nær de mest avanserte og produktive
industrielle klyngene i Norge.

Refleksjon
Lytt til podcast
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Ifølge Anita Hager ligger Norge på jumboplass når det gjelder
robotisering av industri og næringsliv. Likevel er mange her i
landet redde for at robotene skal «stjele» arbeidsplassene våre. Er
det grunnlag for det?

ROBOTICS med Anita Hager, Intek Engineering

Tema:		

ROBOTICS

Gjest:

Anita Hager

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

RAUFOSS

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Industriroboter
• Batteriteknologi
• Industri 4.0
Anbefalt lesing:

• Roboto Start with why med Simon Sinek

Podkast #301

I år åpnet verdens
første helautomatiserte
batterifabrikk for maritim
sektor i Trondheim for
Siemens. Vi har levert den
helautomatiserte linja
med roboter og kan nå si
at vi er verdensledende
på helautomatiserte
batterifabrikker for
maritim sektor.
- Anita Hager

ROBOTICS med Anita Hager, Intek Engineering

62

Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i robotisering?
Jeg er en kvinne i et
mannsdominert miljø som fikk
robotisering «inn med morSMBlka»
og bare har blitt mer og mer
fascinert.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Vi kobler sammen roboter og
mennesker for industrien, og skaper
arbeidsplasser ved at vi enten
beholder dem her eller henter dem
tilbake fra utlandet.
Hva fokuserer du på innen
robotikk?
Fleksible,
skreddersydde, fremtidsrettede og
unike «industri 4.0»-løsninger.
Hvorfor er det så spennende?
Ingen dag er lik, ingen kunder
eller prosjekter er like. Jeg lærer
masse hele tiden, og nå om dagen
er det spesielt moro å jobbe med
energi.
Hva synes du er de mest
interessante motsetningene?
Det at vi i Norge fokuserer på
at robotene tar arbeidsplassene
våre, mens vi i virkeligheten

ligger på jumboplass i Norden;
i 2017 kom det inn under
200 industriroboter og vi har rundt
1250 i arbeid totalt.
Hvilke prosjekter har du jobbet
med det siste året?
Vi har åpnet verdens første
helautomatiserte batterifabrikk
for maritim sektor for Siemens
i Trondheim, vi har levert
den helautomatiserte linja
med roboter og er i gang
nå med fabrikk nummer 2
for Corvus i Bergen. Det er et veldig
spennende marked, og jeg synes
det er fantastisk at vi har hele
verdikjeden her hjemme … og at vi
nå kan si at vi er verdensledende på
helautomatiserte batterifabrikker
for maritim sektor.
Har du andre gode eksempler
på robotikk nasjonalt
og internasjonalt?
Raufoss industrier.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Koding, maskinforståelse, å være
lidenskapelig interessert, ha evne
til å fornye og alltid være sulten på
å lære, og se at organisasjoner ikke
lenger fungerer som maskiner, men
som levende organiSMBr.
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Er det noe vi gjør her i Norge som er
unikt?
Vi er lidenskapelig interesserte
og dyktige i faget vårt, og vi
har yrkesstolthet. Klarer vi å
kommersialisere det, har vi en
vinneroppskrift.
Ditt beste fremtidssitat?
«Great things in business are never
done by one person. They are
done with a team of people …
and robots». – Steve Jobs .
Hva er det viktigste poenget fra det
vi har snakket om nå?
Det er mye spennende som skjer
med roboter i Norge nå, og mange
som satser, særlig innenfor miljø og
energi.

KURS SPØRSMÅL
Hva gjør Intek Engineering?
a) Lager roboter som automatiserer
industrier
b) De er et bilfirma som lager
selvkjørende biler
c) Produsent av miljøvennlige batterier
fra oppbrukte batterier

Hva er det viktigste med robotikk ifølge
Anita?
a) De skal være kostnads effektive,
hurtige og tilpasset
b) De skal være fleksible, skreddersydde,
og ‘future proof’
c) De skal være billige i drift, flersidig og
tilpasset

Hva er den ene tingen Anita ville at du
skulle huske fra podkast episoden?
a) Roboter reduserer menneskelig
arbeid og unødvendige kostnader med
å automatisere mye av de tyngre jobb
prosessene
b) Roboter gir muligheter. Norge må
bli flinkere på å samarbeide da det
ikke er et norgeSMBsterskap men et
verdenSMBsters vi stiller i
c) Roboter og deres teknologi er
fremdeles såpass nytt og krevende at
det er mye spennende i vente. Vi må
bare smøre oss med tålmodighet og
glede oss i spenning

ROBOTICS
ANITA HAGER
CEO
INTEK ENGINEERING

RIKTIG SVAR
Lager roboter som automatiserer
industrier

De skal være fleksible, skreddersydde, og
‘future proof’

Roboter gir muligheter. Norge må
bli flinkere på å samarbeide da det
ikke er et norgeSMBsterskap men et
verdenSMBsters vi stiller i

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

ROBOTICS med Anita Hager, Intek Engineering
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PODKAST #306 BÆREKRAFTIG LØSNING MOT LAKSELUS. KAROLINE SJØDAL OLSEN, BLUE LICE

Tema

Perspektiv

Bærekraftig løsning mot
lakselus

OCEANTECH
KAROLINE SJØDAL OLSEN
CEO
BLUE LICE

Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Blue
Lice, Karoline Sjødal Olsen, om hvordan de fokuserer på nye
bærekraftige løsninger for oppdrettsnæringen. Blue Lice utvikler
teknologi for å fange lakselus i larvestadiet før den setter seg på
laksen, på et måte som forebygger lakselus uten å påvirke fisken
eller økosystemet. I podcasten forteller Karoline om hvorfor
lus har blitt et såpass stort problem i fiskenæringen. Silvija og
Karoline diskuterer også hvilke overføringsverdier vi kan ta med
oss fra oljenæringen inn i fiskerinæringen.

Om bedriften
Blue Lice utvikler teknologi for å fange lakselus i larvestadiet før
den setter seg på laksen, på en måte som forebygger lakselus
uten å påvirke fisken eller økosystemet. Selskapet ble grunnlagt
i 2017, som et spin-out fra gründer-programmet “Morgendagens
havbruk” i regi av X2 Labs i Stavanger. Blue Lice sin metode er
forsket på i over 20 år og er sammensatt av en kombinasjon av
lys, lukt og lokale bevegelser i vannet som tiltrekker seg lakselus i
kopepoditt-fasen.

Refleksjon
Lytt til podcast
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Hvorfor har lus blitt et såpass stort problem i fiskenæringen, og
hvordan kan vi unngå at folk blir skeptiske til bruk av for eksempel
antibiotika?

OCEANTECH med Karoline Sjødal Olsen, Blue Lice

Tema:		

OCEANTECH

Gjest:

Karoline Sjødal Olsen

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

STAVANGER

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Fiskerinæring
• Bærekraft
• Dyrevelferd
Anbefalt lesing:

• Podkast: Guy Raz

Podkast #306

Det er veldig
spennende å jobbe med
en forebyggende løsning
på lakselus, spesielt fordi
det er en helt ny metode
som aldri har blitt tatt i
bruk kommersielt, selv om
kunnskapen har ligget hos
flere forskningsmiljø i 15
år.
- Karoline Sjødal Olsen

OCEANTECH med Karoline Sjødal Olsen, Blue Lice
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i hav-tech?
Jeg er CEO og co-founder av
Blue Lice, et selskap som
utvikler forebyggende og bære
kraftige lakselusfeller. Jeg har alltid
vært glad i teknologi og veldig
nysgjerrig på alt mulig, men det var
først på universitetet at interessen
for havets muligheter kom.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Fortsette å utvikle lakselusfellene
slik at de raskest mulig kan
bli et bærekraftig verktøy
oppdrettsnæringen kan dra nytte
av. I tillegg tror jeg vi gjør en viktig
jobb ved å belyse og legge vekt på
nye bærekraftige løsninger hvor
man bruker teknologi for å øke
fiskevelferden.
Hva fokuserer du på innen
hav-tech?
Jeg fokuserer på nye bærekraftige
løsninger til oppdrettsnæringen,
hvor vi nå fokuserer på det største
problemet med lakselus.

Hvorfor er det så spennende?
Det er veldig spennende å jobbe
med en forebyggende løsning på
lakselus, spesielt fordi det er en
helt ny metode som aldri har blitt
tatt i bruk kommersielt, selv om
kunnskapen har ligget hos flere
forskningsmiljøer i 15 år.
Hva synes du er de mest
interessante kontroversene?
Alle misforståelsene som finnes om
norsk oppdrett av laks. Mange av
antakelsene folk har om næringen,
og da spesielt om antibiotikabruk,
er direkte feil, så vi prøver å
forklare dem vi møter om de reelle
forholdene, og at det er veldig mye
bra som gjøres i næringen for å øke
bl.a. fiskevelferden.  
Har du andre gode eksempler
på hav-tech internasjonalt og
nasjonalt?
Jeg skrev masteroppgaven min
på NTNU om hvordan vi kan finne
det optimale vannforholdet for å
dyrke tang og tare. Derfor synes jeg
det er spennende at Sintef nå ser
på taredyrking som en innovasjon
som kan bidra til å dempe klima
endringer.
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Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Økt kunnskap om hvordan naturen
rundt oss virker, spesielt innen
områder vi vet lite om, slik som
havet. Med den kunnskapen kan vi
lage nye innovasjoner som ikke går
på bekostning av ressursene vi har
tilgjengelig.
Er det noe vi gjør her i Norge som
er unikt?
Vi er verdensledende innen
oppdrett av laks, noe som gjør
at resten av verden ser til oss
for nye innovative løsninger i
havbruksnæringen. Det er positivt,
så den posisjonen burde vi fortsette
å videreutvikle, og vi burde også
legge vekt på nye innovasjoner i
havbruksnæringen.   

Et favorittsitat om fremtiden?
«Change your life today. Don't
gamble on the future, act now,
without delay.» – Simone de
Beauvoir.
Viktigste poeng fra vår samtale?
At vi må se mot nye løsninger som
spiller på lag med naturen for å
løse problemer vi har skapt ved å ta
for mye av ressursene den gir.

KURS SPØRSMÅL
Hvor mange prosent av havet utnytter
vi?
a) Rundt 3%
b) Rundt 15 %
c) Rundt 40%

Hvorfor får laksen lus?
a) En kombinasjon av vær som svirmler
opp havet slik at lusen fra havbunnen
kommer opp til nivået hvor laksen
befinner seg
b) Høy konsentrasjon av laks på en plass
multipliserer smitten og gjør situasjonen
bemerkelsesverdig
c) Forurensning og kjemikalier gjør
surhetsgraden på vannet levedyktig for
lusen som har sin kilde fra fugler

Hva er løsningen til Blue Lice?
a) Lusefangere som tiltrekker lus ved
hjelp av lys og lukt
b) Kjemikaler som dreper lusen
c) En automatisert børste som børster
lusen av laksen

OCEANTECH
KAROLINE SJØDAL
OLSEN
CEO
BLUE LICE

RIKTIG SVAR
Rundt 3%

Høy konsentrasjon av laks på en plass
multipliserer smitten og gjør situasjonen
bemerkelsesverdig

Lusefangere som tiltrekker lus ved hjelp
av lys og lukt

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

OCEANTECH med Karoline Sjødal Olsen, Blue Lice
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PODKAST #319 MACHINE BIAS. HANNE-TORILL MEVIK, MAKING WAVES

Tema

Perspektiv

Machine Bias
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Senior Data
Scientist i Making Waves, Hanne-Torill Mevik. Hanne-Torill har
utdanning innen teoretisk fysikk og ville egentlig jobbe med
astrofysikk og universet. Ved en tilfeldighet snublet hun over
maskinlæring, og i dag jobber hun med å skape datadrevne
tjenester og produkter for ulike kunder i Making Waves. I episoden
forteller hun om «machine bias» og hvor viktig det er å åpne den
svarte boksen for å forstå både muligheter og skumle ting ved AI.

AI
HANNE-TORILL MEVIK
SENIOR DATA SCIENTIST
MAKING WAVES

Podcaster gjort i samarbeid med:

Om bedriften
Making Waves består av 350 fagpersoner fra hele verden som
jobber sammen for å løse komplekse problemer sammen med
kundene deres. Making Waves tenker ut, designer, prototyper,
tester, koder og leverer digitale løsninger til både norske
og internasjonale kunder. Making Waves er en del av det
skandinaviske byrånettverket NoA.

Refleksjon

Lytt til podcast

Kunstig intelligens får en stadig større plass i livene våre og
bringer med seg både fordeler og utfordringer. Det kan for
eksempel bidra til å avgjøre utfallet av politiske valg, til feilaktig
diagnostisering, eller til at vi urettmessig får avslag på en søknad
om lån. Hvordan skal vi forholde oss til alt dette, og hva skjer når
kunstig intelligens blir smartere enn oss mennesker?

Tema:		

AI

Gjest:

Hanne-Torill Mevik

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

AI
Machine
Bias
Maskinlæring

Anbefalt lesing:

• https://www.makingwaves.com/
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AI med Hanne-Torill Mevik, Making Waves

Podkast #319

Machine Bias er
problematikken med at
man ikke har teknikker
for å forstå hva som skjer
inni den svarte boksen,
og uheldige konsekvenser
av å bruke teknologi
man ikke kan forklare i
tjenester som har direkte
innvirkning på folks liv.
- Hanne-Torill Mevik

AI med Hanne-Torill Mevik, Making Waves
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i AI?
Eg er ein klimaflyktning frå
vestlandet, som eigentleg
ville jobbe med astrofysikk og
universet, men som så blei slått av
kor demotiverande det er å måtte
halde seg til ein galaktisk skala. Eg
snubla over maskinlæring gjennom
ein tilfeldig merknad under ein
lunsj tidleg i 2012, og så blei eg rett
og slett fengsla over kor kult det
verka.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Expectation management!
Og opplysningsarbeid, om dagens
tilstand innanfor fagfeltet
maskinlæring og moglegheiter til
å skape datadrivne tenester og
produkt.
Hva fokuserer du på innen AI?
Fagleg sett er eg mest fascinert av
maskinlæring på språk, og på eit
meir personleg plan er eg opptatt
av accountable algorithms, å kunne
forstå og forklare, og stå ansvarleg
for teknologien ein slepp ut i det
fri.
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Hvorfor er det så spennende?
Å jobbe med maskinlæring på språk
er spennande fordi det er veldig
vanskeleg, samstundes som det
skjer nye framsteg heile tida. Eg
trur ikkje det er mogleg å oppnå
noko som kan opplevast som
kunstig intelligens før ein har knekt
språkkoden.
Hva synes du er de mest
interessante kontroversene?
Mitt inntrykk er at dei fleste
kontroversar innanfor feltet er
konstruert opp av folk som ikkje
er relevante aktørar, som for det
meste står utanfor fagfeltet.
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Mitt eige vesle hjarteborn var
då eg fekk i oppdrag å lage ein
bokmål-til-nynorsk-oversettar.
Diverre hadde oppdragsgjevar på
den tida problem med å skaffe
midlar til å fullføre dette, noko som
kanskje er veldig beskrivande for
skriftsmålskampen.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Eg opplever at gjennomsnittskvinna
i gata er bekymra for framtida
generelt og AI spesielt. Noko av
årsaka er nok at verda i dag blir
driven fram av teknologi som
krev ekstremt høg kompetanse

dei færraste har. Eg trur fokuset
på å gøyme teknologien bak
brukarvenlegheit er uheldig, og
at små glimt av det som ligg
bak, enten det er kode, matte,
elektronikk, kan bidra til å vekke
nysgjerrigheit og kreativitet og
ønske om å lære meir.
Et favorittsitat om fremtiden?
Enten går det, eller så går det over!
Viktigste poeng fra vår samtale?
Avhengig av kvar samtalen dreier,
så håpar eg at vi kjem inn på tema
som machine bias, problematikken
med at ein ikkje har teknikkar for å
forstå kva som skjer inni den svarte
boksen, og uheldige konsekvensar
av å bruke teknologi ein ikkje kan
forklare i tenester som har direkte
innverknad på folk sine liv.

KURS SPØRSMÅL
Hvilken matematisk fremgangsmåte er
essensiell for maskinlæring?
a) Algebra og likninger for å løse store
likningssett
b) Linære likninger med geometriks
forståelse
c) Linær algebra

Hva er maskinlæring?
a) Maskinen skal finne mønstre igjen og
igjen med å reprodusere mønstertolkning
til å reprodusere 100 eller 99,9 prosent
b) Maskinen læres til å finne mønstre
c) Maskinen skal finne mønstre på store
likningssett

Hva betyr ”implicit bias”?
a) Automatisk tankegang slik at adferden
din kan speiles av maskiner helt
uforventet
b) Når vi har holdninger mot andre
mennesker eller assosierer stereotyper
uten vår bevissthet
c) Uforventede kommentarer som er
nullpunkter i maskinlæringen hvor
sannsynligheten ikke er mønstret. Altså
det er mangler på algoritmer som ikke
tilfredsstiller ønskelig handling av den
kunstige intelligensen i maskinen

AI
HANNE-TORILL MEVIK
SENIOR DATA SCIENTIST
MAKING WAVES

RIKTIG SVAR
Linær algebra

Maskinen skal finne mønstre igjen og
igjen med å reprodusere mønstertolkning
til å reprodusere 100 eller 99,9 prosent

Når vi har holdninger mot andre
mennesker eller assosierer stereotyper
uten vår bevissthet

Scann og besøk bedriften

https://www.makingwaves.com/

AI med Hanne-Torill Mevik, Making Waves
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PODKAST #337 NO ISOLATION. KAREN DOLVA, NO ISOLATION

Tema

Perspektiv

No Isolation
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i No
Isolation, Karen Dolva. I Norge er mer enn 680 mennesker plaget
av ensomhet. No Isolation reduserer ufrivillig ensomhet og sosial
isolasjon gjennom å utvikle digitale kommunikasjonsløsninger.
Karen forteller i episoden hvordan avatar-roboten AV1 kan hjelpe
med å sosialisere barn som av ulike grunner ikke kan gå på skolen.

MAKERS
KAREN DOLVA
CEO & GRÜNDER
NO ISOLATION

Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

Tema:		

MAKERS

Om bedriften

Gjest:

Karen Dolva

No Isolation er en norsk oppstartsbedrift grunnlagt i oktober 2015.
Oppdraget til No Isolation er å redusere ufrivillig ensomhet og
sosial isolasjon gjennom å utvikle kommunikasjonsløsninger som
hjelper de som er rammet.

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

OSLO

Refleksjon

Vert:		

Silvija Seres

680 000 mennesker i Norge er plaget av ensomhet. Hva er
No Isolation, og hvordan kan de bidra til at færre føler på
ensomheten?

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

User experience
Tele present
KOMP
AV1

Anbefalt lesing:

• Podkasten "Brukbart"
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Podkast #337

I Norge er det
over 6000 langtidssyke
barn til enhver tid. AV1
er en avatar som er en
representasjon av deg selv.
Gjennom roboten kan
barnet se alt, høre alt og
snakke med vennene sine.
Det gjør at personen kan
være med i øyeblikket uten
å være der fysisk.
- Karen Dolva

MAKERS med Karen Dolva, No Isolation
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Intervju
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Hjelper mennesker ut av ensomhet
og lager fantastiske produkter
Hva fokuserer du på innen tech?
Mitt felt er UX, eller user
experience, og hvordan man
gjennom prosesser kan teste seg
frem til løsninger som virkelig
fungerer.
Hvorfor er det spennende?
Fordi det er magisk at vi fortsatt
i dag har oppdaget så lite av
mulighetsrommet - det er som om
vi får være oppdagere igjen
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Akkurat nå forsøker jeg å finne
midler til et forskningsprosjekt
som skal gjøres av Marit Haldar,
professor ved OsloMet
Dine andre favoritteksempler på
tech internasjonalt og nasjonalt?
Bumble er et spennende selskap
som har klart å gå fra dating til
møter - via enkle grensesnitt og
god kommunikasjon
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Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Kreatvitet og problemløsning

KURS SPØRSMÅL
Hva er AV1?
a) En telepresence-robot for barn som
fysisk ikke har muligheten for å gå på
skolen
b) En datamaskin som brukes av barn
med dårlig syn slik at de kan se hva som
foregår på tavlen i klasserommet
c) En telepresence-robot for eldre
mennesker som bor alene

Hvorfor er ikke AV1-robotene utstyrt
med skjerm?
a) Foreldrene ønsker det ikke
b) Barna selv ønsker det ikke
c) Skolene ønsker det ikke

Hva heter selskapet AV1 og Komp er
utviklet av?
a) No Isolation
b) Atea
c) Telenord

MAKERS
KAREN DOLVA
CEO & GRÜNDER
NO ISOLATION

RIKTIG SVAR
En telepresence-robot for barn som
fysisk ikke har muligheten for å gå på
skolen

Barna selv ønsker det ikke

No Isolation

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

MAKERS med Karen Dolva, No Isolation
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PODKAST #342 PROSESSPLATTFORM FOR DIGITALISERING PÅ REKORDTID. ANNE LINE GREPNE, STACC FLOW

Tema

Perspektiv

Prosessplattform
for digitalisering på
rekordtid
FINTECH
ANNE LINE GREPNE
DAGLIG LEDER
STACC FLOW

Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Daglig Leder av
Stacc Flow, Anne Line Grepne, om hvordan de hjelper banker og
andre finansselskaper med å lykkes med digitalisering, raskt. I
denne podcasten får vi lære mer om begrepet fintech, og hva som
legges i det, fra en som jobber på dette feltet. Silvija og Anne Line
diskuterer også hva som er viktig å fokusere på, om en bedrift skal
klare å tiltrekke seg de beste hodene innenfor bransjen.

Om bedriften
Stacc kombinerer finansiell teknologi, design og strategisk
kunnskap. Stacc tilbyr kundene sine en dynamisk og robust
infrastruktur hvor man kan bygge og drive virksomheten sin
digitalt, og koble sammen alt man trenger. Stacc Flow er
en prosess-motor i sanntid som muliggjør orkestrering av
mikro-tjenester, og gjør det mulig for kundene å transformere
forretnings-prosessen fra gamle systemer til en fullstendig
transparent prosess. I sin fulle helhet utgjør Stacc en unik løsning,
som gir analyse og prognoser for SMB-virksomheter. Plattformen
gjør det mulig for rådgivere å administrere rådgivning av høy
kvalitet med dyp innsikt i likviditet, kontantstrøm og generelle
forretnings-situasjoner.

Tema:		

FINTECH

Gjest:

Anne Line Grepne

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

BERGEN

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Prosessplattform
• Regulering
• Bankinnovasjon
Anbefalt lesing:

• https://stacc.com/

Refleksjon
Teknologi bidrar både positivt og negativt til miljøet, men hvordan
kan teknologi få oss til å ta gode valg som er bra for samfunn og
miljø?
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Podkast #342

Fintech lage gode
tjenester til folk, det
løser problemer man
frem til nå har hatt
lite tilfredsstillende
løsninger på og skaper nye
forretningsmodeller.
- Anne Line Grepne

FINTECH med Anne Line Grepne, Stacc Flow
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i fintech?
39 år gammel siviløkonom fra
Bergen. God på prosjekt- og
prosess-forbedring og strategiog organisasjonsutvikling. Var
så vidt involvert i oppstarten
til Finance Innovation og ble
fascinert av skjæringsfeltet mellom
forretning og teknologi, tempoet
og engasjementet i bransjen, og
jeg så hvor viktig det er å dele
kompetanse på tvers av disse
fagområdene.
Hva gjør dere på jobben?
Stacc Flow er en prosessplattform som gjør banker og
andre finansselskaper i stand til å
lykkes med digitalisering ekstremt
raskt. Vi jobber med digitalisering,
orkestrering og prosessering
av ulike arbeids-flyter, systemstøtte og økt automatisering av
viktige forretningsprosesser.
Hva er de viktigste konseptene i
fintech?
Lage gode tjenester til folk, løse
problemer man frem til nå har hatt
lite tilfredsstillende løsninger på,
skape nye forretningsmodeller,
forenkle og forbedre prosesser.

Hva synes du er de mest
interessante kontroversene?
Bl.a. hvordan vi kan sikre at
regulatoriske myndigheter er på
ballen tidsnok og på riktig måte.
I tillegg tror jeg det fremover vil
bli mer fokus på hvordan fintechselskaper i større grad kan være
pådrivere i det grønne skiftet.
Dine egne prosjekter innen fintech?
I Flow jobber vi med mange
spennende prosjekter nå. For å
skalere i ønsket og mulig fart ser vi
at vi trenger å jobbe mer sammen
med andre, i ulike partnerskapsmodeller. For å lykkes med dette
jobber vi med å gjøre plattformen
vår enda mer partner-vennlig, og vi
får opp vår interne struktur-kapital
i form av opplæringsmateriell,
referanser osv.
Har du andre gode eksempler på
fintech internasjonalt og nasjonalt?
Klarna, imove, wasteIQ, Monobank,
Vipps, Dealflow og Quantfolio.
Hvordan pleier du å forklare
fintech?
Hørte akkurat på David Baum fra
Finstart Nordic i denne podkasten.
Jeg synes han hadde en ganske god
og tydelig forklaring: bruke avansert
teknologi for å gjøre finansielle
tjenester på en ny og bedre måte
enn de store, etablerte aktørene.
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Er det noe vi gjør her i Norge som er
unikt?
Vi er et digitalt folkeslag, vi har et
lite marked og er litt beskyttet fra
en del store aktører, noe som gjør
at det kanskje blir litt lettere å hive
seg frempå, teste ut nye ting. Veien
mellom regulerende myndighet og
sektoren er forholdsvis kort, det er
også et fortrinn.
Et fremtids-sitat?
“The future's so bright I gotta wear
shades.”
Viktigste poeng om fintech fra vår
samtale?
Sjekk ut alt det spennende som
skjer i fintech, blant annet hos
Stacc!

KURS SPØRSMÅL
Hva er selskapet Stack Flow?
a) De er et selskap som skal lage en ny
bank
b) De er en partner som bidrar
med kunnskap om teknologi og
forretningsutvikling
c) De er et selskap som skal lage et nytt
kredittselskap

Hva hjelper selskapet Stack Flow med?
a) Stack Flow skal hjelpe banker med å
få tak i flere kunder
b) Stack Flow skal hjelpe finansselskaper
å få ned kostnadene internt
c) Stack Flow skal hjelpe banker og
finansselskaper med digitalisering

Hva krever fenomenet «kjenn din
kunde» som Anne Line Grepne snakker
om?
a) «Kjenn din kunde» krever at bankene
skal bevise at de har full forståelse
for hvem kunden er og hvor pengene
kommer fra
b) «Kjenn din kunde» krever at bankene
gir personlighetstester til kundene
c) «Kjenn din kunde» krever at banken
har rådgivingssamtaler med hver enkelt
kunde

FINTECH
ANNE LINE GREPNE
DAGLIG LEDER
STACC FLOW

RIKTIG SVAR
De er en partner som bidrar
med kunnskap om teknologi og
forretningsutvikling

Stack Flow skal hjelpe banker og
finansselskaper med digitalisering

«Kjenn din kunde» krever at bankene skal
bevise at de har full forståelse for hvem
kunden er og hvor pengene kommer fra

Scann og besøk bedriften
https://stacc.com/

FINTECH med Anne Line Grepne, Stacc Flow

80

PODKAST #343 FINTECH HANDLER OM MENNESKER, IKKE TEKNOLOGI. INGEBORG FAYE VÅGSHOLM, STACC FLOW

Tema

Perspektiv

Fintech handler om
mennesker, ikke
teknologi
FINTECH
INGEBORG FAYE
VÅGSHOLM
FORRETNINGSUTVIKLER
STACC FLOW
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forretningsutvikler
i Stacc, Ingeborg Faye Vågsholm, om hvorfor det er viktig å være
nysgjerrig og tørre å prøve ut nye ting i arbeidet med å skape
gode kundeopplevelser i en digital verden. Silvija og Ingeborg
diskuterer også om, og i så fall hvor, det går en grense mellom
bruk av mennesker og bruk av systemer, når man skal skape en
god kundeopplevelse.

Om bedriften
Stacc kombinerer finansiell teknologi, design og strategisk
kunnskap. Stacc tilbyr kundene sine en dynamisk og robust
infrastruktur hvor man kan bygge og drive virksomheten sin
digitalt, og koble sammen alt man trenger. Stacc Flow er
en prosess-motor i sanntid som muliggjør orkestrering av
mikro-tjenester, og gjør det mulig for kundene å transformere
forretnings-prosessen fra gamle systemer til en fullstendig
transparent prosess. I sin fulle helhet utgjør Stacc en unik løsning,
som gir analyse og prognoser for SMB-virksomheter. Plattformen
gjør det mulig for rådgivere å administrere rådgivning av høy
kvalitet med dyp innsikt i likviditet, kontantstrøm og generelle
forretnings-situasjoner.

Tema:		

FINTECH

Gjest:

Ingeborg Faye Vågsholm

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

BERGEN

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Kundeopplevelser
• Selvbetjening = velbetjent?
• Autonome team
Anbefalt lesing:

Lytt til podcast

Refleksjon
Utviklingen av finanseteknologien går raskt, og de siste årene har
det vært en stor økning i fintech-bedrifter som spesialiserer seg
på å ta kunder og markedsandeler fra de tradisjonelle bankene.
På hvilken måte kan banker sørge for at de ikke blir overflødige i
fremtiden?
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• https://stacc.com/

Podkast #343

Jeg vil påstå at
ikke teknologien er det
viktigste, men heller
hvordan teknologien nå
benyttes på helt nye måter.
Et eksempel på dette kan
være hvordan ulike APIer har gått fra å være noe
kun de mest tekniske av
oss sitter med, til å bli
nesten like vanlig som
stikkontakter.
- Ingeborg Faye Vågsholm

FINTECH med Ingeborg Faye Vågsholm, Stacc Flow
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i fintech?
Jeg har siden starten av karrieren
jobbet med prosess-forbedring
og kontinuerlig forbedring, og
litt tilfeldig har jeg jobbet mye
med bank og forsikring. Utallige
prosjekter og initiativ har møtt den
berømmelige «IT-veggen», og det er
frustrerende å se et stort potensial
forbli ubenyttet fordi det er for
dyrt eller tar for lang tid å utvikle
en løsning. Dette gjorde at jeg ble
mer interessert i fintech og alle
mulighetene som finnes her..
Hva gjør dere på jobben?
Jeg er på vei inn i Stacc fra en
lederrolle i Sbanken, og jeg gleder
meg til å bli bedre kjent med Stacc
fra innsiden. Fra sommeren av skal
jeg ha ansvar for forretnings- og
organisasjonsutvikling på tvers av
selskapene i Stacc.
Hva er de viktigste konseptene i
fintech?
Mange tenker kanskje på fintech
som ny og spennende teknologi,
men jeg vil påstå at teknologien
ikke er det viktigste – det er
hvordan den brukes på nye måter.

Hvorfor er det så spennende?
Det gjør det enklere å knytte
sammen tjenester og utveksle data,
som igjen er med på å skape nye
tjenester, nye forretningsmodeller
og store forenklinger for bedrifter
og folk flest.
Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
Autonome team versus direktestyrt
ledelse. Partnerskap versus det å
bygge alt selv.
Dine egne prosjekter innen fintech?
Det første prosjektet mitt i Stacc
blir først og fremst å bli kjent
med kundene, plattformen og
organisasjonen. De tenker utrolig
spennende rundt hvordan man
leverer teknologi til sektoren.
Dine andre favoritt-eksempler på
fintech internasjonalt og nasjonalt?
Vipps og Klarna. I tillegg liker jeg
Joyn og Transferwise.
Hvordan pleier du å forklare
fintech?
Fintech handler om hvordan vi
bruker teknologi innovativt – enten
ved å løse problemer som ikke har
vært løst før, eller ved å løse et
problem på en ny og bedre måte.
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Er det noe vi gjør her i Norge som er
unikt?
Bankene nyter generelt høy tillit
og har en lang tradisjon for å
samarbeide godt internt og med
myndighetene. I like modeller med
høy tillit kan man få til litt magi,
som for eksempel finans-klyngene
i Bergen, Oslo og Trondheim. Det
skjer også mye spennende i Asia og
USA.
Har du et sitat du liker spesielt
godt?
«Det er i motbakke det går
oppover».
Viktigste poeng om fintech fra
samtalen vår?
At teknologien egentlig ikke er det
viktigste i fintech. Det er hvilke
problemer den løser – og hvordan.

KURS SPØRSMÅL
Hvor lenge har Sbanken eksistert?
a) 18 år
b) 10 år
c) 15 år

Hva er transferwise?
a) En tjeneste for betaling til utlandet
b) En tjeneste for innlandsbetaling
c) En tjeneste for de som har aksjer i
utlandet

Hva forteller Ingeborg Fay at andre
banker ofte har?
a) Mer Arv/legacy
b) Flere utviklere
c) Flere teknologiske muligheter

FINTECH
INGEBORG FAYE
VÅGSHOLM
FORRETNINGSUTVIKLER
STACC FLOW

RIKTIG SVAR
18 år

En tjeneste for betaling til utlandet

Mer Arv/legacy

Scann og besøk bedriften
https://stacc.com/

FINTECH med Ingeborg Faye Vågsholm, Stacc Flow
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PODKAST #375 «DE RASKE SPISER DE TREGE». MARIANNE WIK SÆTRE, FANA SPAREBANK

Tema

Perspektiv

«De raske spiser de
trege»

FINTECH
MARIANNE WIK SÆTRE
DIREKTØR FOR
INNOVASJON OG DIGITALE
KANALER
FANA SPAREBANK
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Direktør for
Innovasjon og Digitale kanaler i Fana Sparebank, Marianne
Wik Sætre, om hvordan de raske spiser de trege. I podcasten
diskuterer Silvija og Marianne om hvordan strategi har gått fra å
være langdistanseløp til å bli sprint. De prater også om hvordan
kortsiktige, strategiske sprinter, og tverrfaglige, smidige team kan
sikre raskere implementering av digitale løsninger.

Om bedriften
Fana Sparebank er en selvstendig sparebank som ble etablert
i 1878. Banken har en forvaltningskapital på 25 milliarder NOK
(per Q2 2018), og er den 12. største sparebanken i landet målt
etter gjennomsnittlig forvaltningskapital. I konsernet er det ca.
150 ansatte.Fana Sparebank Eiendom AS er et heleid selskap
av Fana Sparebank. Det er en veletablert aktør i det lokale
eiendomsmarkedet i stor Bergen.

Refleksjon
Lytt til podcast

Stadig mer digitalisering i alle typer bransjer kan gå på bekostning
av nærheten til kundene. Hva kan man gjøre for å holde forholdet
vedlike og sikre gode kundeopplevelser?

Tema:		

FINTECH

Gjest:

Marianne Wik Sætre

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

BERGEN

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Kundereiser
• Innovasjon
• Digitalisering
Anbefalt lesing:

• Kotter: Our iceberg is melting – changing
and succeeding under any conditions
• Strategi har gått fra langdistanse til
sprint
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Podkast #375

Vi ser store fordeler
med å være liten og kjapp,
og har allerede lansert
flere digitale løsninger som
er helt i front i vår bransje
og som, ifølge våre kunder,
forsterker den gode
kundeopplevelsen.
- Marianne Wik Sætre

FINTECH med Marianne Wik Sætre, Fana Sparebank
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i teknologi?
Jeg er en engasjert, strategisk og
nysgjerrig endrings-agent. Etter
mange år der jeg opplevde at
prosess- og forretningsutviklingsmiljøet var adskilt fra IT-miljøet, var
det fantastisk å se hvordan man
kan skape unike kundeopplevelser,
få til hel-automatiserte prosesser
ved hjelp av robotteknologi, hente
inn data via API-grensesnitt og
få kunde-innsikt ved hjelp av
algoritmer.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Gi handlingsrom for innovasjon
og selvledelse ved å bryte ned de
tradisjonelle siloene og organisere
oss i henhold til kunde-prosessene
våre. Jobbe kontinuerlig og
systematisk med å utvikle kundeløsningene våre både digitalt og
i møte med kundene. Skaffe oss
strategiske samarbeidspartnere og
gjøre nytte/kostnad-analyser når vi
kjøper hyllevarer.
Hva fokuserer du på innen
teknologi?
Skalerbarhet i valg av plattform for
å sikre at vi kan utvikle og håndtere
flere merkevarer/produkter.

Kundefokus i alt vi gjør – det må
være en nytte/kostnad-vurdering i
alle investeringer og prioriteringer.
Hvorfor er det så spennende?
Kunde-atferd er i stadig endring
samtidig som kundene er ulike med
tanke på hvor raskt de tilegner seg
ny teknologi.
Hva synes du er de mest
interessante motsetningene?
Kunde-fokus vs. digitalisering.
Gjennom selvbetjening,
digitalisering og automatisering
ser vi også et økende behov for
kontakt ved store livsendringer. Vi
har for eksempel valgt å ikke ta i
bruk chatbot, men heller ansatte
journalister for å sikre godt innhold
i de digitale kunde-løypene våre.
Dette gjør vi for å sikre nærhet og
personlig kommunikasjon på alle
flatene våre.
Hva er dine egne relevante
prosjekter fra det siste året?
Omlegging av strategi-prosessen: Vi
går fra 3–5 årsplaner til kortsiktige,
handlingsorienterte halvårssprinter som forankres i styret.
Helautomatisert låne-løyper:
automatisk scoring, innhenting av
all relevant informasjon, automatisk
diskontering/utbetaling med mer.
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Har du andre gode eksempler på
den type teknologi som du jobber
med, internasjonalt og nasjonalt?
Amazon Go og mobile
betalingsløsninger.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Å være nysgjerrig og evne å
lære nye ting. I tillegg blir det
stadig viktigere å kunne forstå,
kommunisere og samarbeide med
mennesker som er ulike en selv.
Er det noe vi gjør her i Norge som er
unikt?
Vi samarbeider der vi kan og
konkurrerer der vi må, og BankID og
Vipps er gode eksempler på det.

Har du et favorittsitat?
Slutt å snakke – begynn å gjøre.
Hva er de viktigste poengene fra
samtalen vår? Det er viktig med
tverrfaglige, smidige team.
Digitalisering vs. nærhet til kunden.
Vi må bygge en kultur for endringsglede og tempo – vårt viktigste
konkurransefortrinn.

KURS SPØRSMÅL
Hvem er Fana Sparebank viktig for?
a) Moderbanken Nordea
b) Finansiering av lån for kommunale
helseinstitusjoner
c) Lokalsamfunnet

Hva er funksjonen til appen Fana
Sparebank har utviklet?
a) Betale regninger
b) Spare penger
c) Booke møte med rådgivere

Hva fikk Fana Sparebank som et av de
første bankene til å tilegne seg dette?
a) Automatisk integrasjon mot
skatteetaten
b) Automatiske betalinger
c) Automatisk logg av regnskap

FINTECH
MARIANNE WIK SÆTRE
DIREKTØR FOR
INNOVASJON OG
DIGITALE KANALER
FANA SPAREBANK

RIKTIG SVAR
Lokalsamfunnet

Booke møte med rådgivere

Automatisk integrasjon mot skatteetaten

Scann og besøk bedriften

https://www.fanasparebank.no/
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PODKAST #439 SHE INDEX. HEIDI AVEN, SHE

Tema

Perspektiv

SHE index
In this episode of #LØRN, Silvija talks to the CEO and Founder of
SHE, Heidi Aven, about how we can bring out more of the good
ladies in Norwegian business. She is most concerned about
digitization, innovation and authentic leadership. According to her,
the future workforce is equal and that if we use the talent pool
of both women and men, we can actually boost the Economy's
growth by 35%. She also believes equality isn't just fair but also
profitable!

LØRNSOC
HEIDI AVEN
CEO OG FOUNDER
SHE

Podcaster gjort i samarbeid med:

Om bedriften
SHE Community works continuously to inspire, motivate and
engage people to work together for more diversity in business.
The SHE Index is a catalyst for encouraging companies to focus on
gender balance in leadership and workforce, equal compensation
and work life balance. They launched a third edition of their Index
this October. They are proud to announce that they had a 15%
increase in the number of companies that joined the SHE Index
powered by EY since the previous report in the spring of 2019.

Refleksjon
Lytt til podcast
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Det snakkes om kvinnelige ledere og grundere, og hvordan man
kan jobbe for å skape gode rollemodeller og hvordan få kvinner til
å ta lederroller - særlig innenfor teknologiverdenen. Må kvinnelige
grundere og ledere skryte mer av seg selv, eller må mannlige
ledere skryte litt mindre? Eller har det ingen verdi å skryte for å
være en synlig rollemodell?

Tema:		

LØRNSOC

Gjest:

Heidi Aven

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Industristandard for likestilling
• SHE index
• Ledelse
Anbefalt lesing:

• The Future Today Institute’s 2019 Tech
• Trends Report

Podkast #439

Hvis vi ikke gjør noe
vil det ta 200 år for oss å
lukke kjønnsforskjellene
i næringslivet. Norge er
fortsatt langt bak når
det gjelder kvinner i
lederstillinger. Hvis vi
klarer å få de største
selskapene i verden til
å drive endringer for
likestilling, vil vi kunne få
stor innvirkning.
- Heidi Aven

LØRNSOC med Heidi Aven, SHE
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Intervju
Who are you, and how did you
become interested in technology?
I first worked at my dads Office
when I was 11, he was
an engineer and an entrepreneur.
I learned how to use Technology
in business, to scale and how
important customer and partners
was to scale.
What is the most important thing
you do at your work?
People - engage and involve People
to want to be part of the change.
Technology, network with big global
partners will be key success for
scaling.
What are the central concepts in
your tech? How do you usually
explain it to kids?
How would you feel if “Tor”
get 200 kr for the same job
as “Sara”you gets 100? Is that
fair? Also would you like to
be treaded different than Your
Brother? Today women work for
less money and many don’t work –
or they do work they don’t earn any
money on. If we use the talent pool
of both women and men we can
actually boost the Economy with
35%.
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Why is it exciting? What drives you
here?
If we don’t do any thing -- it
will take 200 years to Close the
gender gap. Norway is still far
behind when it comes to women
in leadership positions in business.
If we manage to get the biggest
Companies in the world to drive
changes for equality then we will
be able to have huge impact.
Your own favourite projects?
SHE INDEX based on tech. from
Microsoft Azure and Power BI - to
build big data on gender equality in
business across the world.
Your other favourite examples,
internationally and nationally?
Telenor implemented 6
month parent leave for all their
Companies across the world - this
can do greate changes for local
women and men.
Who are your customers?
All companies across industries
– we started with the biggest
Norwegian companies.

What do we do particularly well in
Norway or in your country?
We har number 2 on the World
Economic Forum Gender Equality
Index, so we are quit good at
equality in Norway compare to
other countries. But we are not so
good on equality on private sector
leadership.
A favourite future quote, as a gift to
our audience?
If you want to go fast go alone, if
you want to get far go together.
If people are to remember only one
thing from our conversation, what
would you like it to be?
Equality is not only fair, it is
profitable.

KURS SPØRSMÅL
Hva er hovedoppgaven til she-indexen i
selskapet?
a) Måler andel kvinnelige styrere og
ledere og generelt hvor mange kvinner
som er i selskapet
b) Måler andel menn i de forskjellige
firmaene
c) Måler andel styremedlemmer i
selskapene

Hva gir resultater i arbeid med å øke
antall kvinnelige ledere, grundere og
investorer?
a) Å systematisk jobbe med menns
holdninger til kvinner i lederroller
b) Å få flere kvinner utdanner seg innen
businessfag
c) Konkrete mål, konkrete tiltak og å
jobbe målrettet over lang tid

Hvor mange prosent av aksjeverdiene på
Oslo Børs eies av kvinner?
a) 14%
b) 24%
c) 34%

LØRNSOC
HEIDI AVEN
CEO OG FOUNDER
SHE

RIKTIG SVAR
Måler andel kvinnelige styrere og ledere
og generelt hvor mange kvinner som er i
selskapet

Konkrete mål, konkrete tiltak og å jobbe
målrettet over lang tid

14%

Scann og besøk bedriften

https://shecommunity.no/she-invests/

LØRNSOC med Heidi Aven, SHE
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PODKAST #468 WHAT´S POSSIBLE AND HOW QUICKLY. CHARLOTTE ASCHIM, TOTALCTRL

Tema

Perspektiv

What´s possible and how
quickly

TECH4GOOD
CHARLOTTE ASCHIM
CEO AND FOUNDER
TOTALCTRL

Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med grunnlegger av og
administrerende direktør i TotalCtrl, Charlotte Aschim, om hvordan
teknologi kan bidra til å skape en mer bærekraftig verdikjede.
TotalCtrl er et norsk teknologiselskap som utvikler en serie B2Bapplikasjoner med fokus på kostnadsreduksjon, digitalisering av
matlager og forebygging av matsvinn. Charlotte forteller oss om
hvordan digital datostempling kan redusere matsvinn. Silvia og
Charlotte diskuterer også hva autogenererte oppskrifter er, og vi
får lære mer om hva dette er.

Om bedriften

Tema:		

TECH4GOOD

Gjest:

Charlotte Aschim

Språk:		

English

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

TotalCtrl er et norsk teknologiselskap som utvikler en serie B2Bapplikasjoner med fokus på kostnadsreduksjon, digitalisering
av matlager og forebygging av matsvinn. TotalCtrls løsninger er
tilgjengelige i 155 land og har mottatt over 20 priser for kundens
verdi og innvirkning på mennesker, planet og fortjeneste.

Du vil LØRNE om:

Refleksjon

•
•
•
•

Å redusere matsvinnet er ikke bare gode nyheter for miljøet, men
også for mataktørenes lønnsomhet. Hvordan kan man øke folks
bevissthet rundt datomerkingen på matvarer?

Food waste
Big.Data
Digitizing manual processes.
IoT

Anbefalt lesing:

• The TV show Shark tank
• The TV show Dragons Den
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Podkast #468

TotalCtrl's vision
is to eliminate food waste
throughout the value
chain, from farmer to
consumer. So our focus
is optimization and
efficiency. Digitizing
manual routines,
preventing waste of
resources, and securing
more time for the tasks
that really contribute to
a more sustainable value
chain.
- Charlotte Aschim

TECH4GOOD med Charlotte Aschim, TotalCtrl
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i matsvinn?
Administrerende direktør
og grunnlegger av
softwareselskapet TotalCtrl.
Vi er et selskap som hjelper
forbrukerrettede bedrifter som
dagligvarebutikker, matsentraler,
kommuner, hoteller og restauranter
med å forebygge matsvinn og
optimalisere driften deres ved hjelp
av varebeholdningskontroll basert
på holdbarhetsdato.
Hva gjør dere på jobben?
I TotalCtrl hjelper vi kundene våre
med å forebygge matsvinn på en
måte som er enkel, effektiv og
lønnsom. Vi har sett at det ligger
et stort potensial i det å ha full
kontroll over varebeholdningen
basert på holdbarhetsdato, og
vi bruker alltid dette som en
grunnmur før vi bygger på med
andre funksjoner. I dag gjøres det
meste manuelt, så det å få dette
over på en digital plattform gir
raskt resultater.

Hva er dere mest opptatt av i
arbeidet deres?
TotalCtrls visjon er å eliminere
matsvinn i hele verdikjeden, fra
bonde til forbruker. Optimalisering
og effektivisering står derfor i
fokus hos oss. Vi er opptatt av
å digitalisere manuelle rutiner,
forhindre sløsing av ressurser og
frigjøre mer tid til de oppgavene
som virkelig bidrar til en mer
bærekraftig verdikjede.
Hvorfor er det så spennende?
Fordi digitale løsninger har et stort
potensial, og gjør du det riktig, får
du gode resultater raskt.
Hva synes du er de mest
interessante kontroversene?
At forbrukerne har skylden for
matsvinn, og at det er utfordrende
å ta tak i problematikken. Det
krever mye penger og tid.
Dine egne relevante prosjekter
siste året? Handleriet.no,
Matsentralen Oslo, Halden
kommune ++.
Dine andre favoritteksempler
på cleantech internasjonalt og
nasjonalt? Jeg liker sensor- og
kamerateknologi, og jeg synes det
er interessant å se hvordan dette
benyttes innen matindustrien.
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Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Jeg oppfordrer alle til å lære seg
grunnleggende koding.
Er det noe vi gjør her i Norge
som er unikt? I Norge er vi gode
på teknologi, og det er et veldig
godt land å starte egen bedrift
i. Alle tilskuddsordninger, kurs,
konferanser og lignende gjør det
lettere å skape god business her
enn andre steder.
Har du et favoritt-fremtidssitat?
Det må bli det jeg bruker mest:
«Det ordner seg alltid, du må bare
jobbe hardt for det!»

Viktigste poeng fra samtalen vår?
Jeg har lyst til å si følgende til alle
gründere der ute: Finn ut tidlig hva
som er av reell verdi for kundene
dine. Gjør du det, vil du se en
drastisk vekst og gode resultater på
flere områder.

KURS SPØRSMÅL
Hva er visjonen til TotalCtrl?
a) Å endre «best før»-stemplingene til
«god både før og etter»
b) Å digitalisere oversikten over mengden
matsvinn
c) Å redusere matsvinn gjennom hele
verdikjeden

Hva er den største årsaken til matsvinn?
a) Konsumet som produseres på
tilbudssiden, er for høyt, ettersom
forbrukerne krever konstant
tilgjengelighet av matvarer
b) Holdbarhetsdatoen på matvarer samt
manglende kunnskap om at matvarer
fortsatt er ferske etter utløpsdatoen
c) Holdbarhetsdatoen settes tidligere enn
nødvendig for å være på den sikre siden

Hvordan realiserer TotalCtrl sin visjon?
a) Gjennom sosiale medier
b) Ved å digitalisere det manuelle
arbeidet knyttet til datokontroll. En
digital oversikt skaper en mer effektiv
sirkulasjon av matvarer
c) Gjennom bildegjenkjenning av
datoene, som automatisk sorteres på en
iPad

TECH4GOOD
CHARLOTTE ASCHIM
CEO AND FOUNDER
TOTALCTRL

RIKTIG SVAR
Å redusere matsvinn gjennom hele
verdikjeden

Holdbarhetsdatoen på matvarer samt
manglende kunnskap om at matvarer
fortsatt er ferske etter utløpsdatoen

Ved å digitalisere det manuelle
arbeidet knyttet til datokontroll. En
digital oversikt skaper en mer effektiv
sirkulasjon av matvarer

Scann og besøk bedriften
https://totalctrl.com/

TECH4GOOD med Charlotte Aschim, TotalCtrl
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PODKAST #484 INNENDØRS POSISJONERING, FREMTIDENS GPS . HANNAH TOFTEBERG, SONITOR TECHNOLOGIES OG FORKBEARD TECHNOLOGIES

Tema

Perspektiv

Innendørs posisjonering,
fremtidens GPS
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Group CFO
i Sonitor Technologies og Forkbeard Technologies, Hannah
Tofteberg, om hvordan innendørs posisjonering kommer til å bli
like stort som GPS og gi oss nye muligheter og nye løsninger.

MAKERS
HANNAH TOFTEBERG
GROUP CFO
SONITOR TECHNOLOGIES
OG FORKBEARD
TECHNOLOGIES
Podcaster gjort i samarbeid med:

Om bedriften
Sonitor Technologies er et innovativt teknologiselskap som
utvikler revolusjonerende innendørs posisjonssystemer basert
på patentert ultralydteknologi. Denne teknologien kan plassere
mennesker, utstyr og smarttelefoner innendørs nøyaktig og
pålitelig. Forkbeard Technologies ble etablert i februar 2019 som
et søsterselskap til Sonitor Technologies. Forkbeard Technologies
bygger på Sonitors 20-årige tradisjon for dyktighet innen
ultralydbasert posisjonering, og gir teknologien og byggesteinene
for å skape en GPS-revolusjon innendørs.

Refleksjon
På hvilke måter kan teknologier som innendørs posisjonering (IPS)
bidra til å styrke behandlingen pasienter mottar på sykehus og
eldrehjem i fremtiden?

Tema:		

MAKERS

Gjest:

Hannah Tofteberg

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• innendørs posisjonering
• StyringSMBkaniSMBr
• Bigdata
Anbefalt lesing:

Lytt til podcast
• The great hack
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Podkast #484

Det finnes enn
så lenge ikke noen god
løsning tilgjengelig for
innendørs posisjonering
av smarttelefoner. Men
mange prøver å bruke
bluetooth eller wifi. Det er
spennende å følge kampen
mellom teknologiene og
hva vi kan få til når vi har
en god løsning på dette.
- Hannah Tofteberg

MAKERS med Hannah Tofteberg, Sonitor Technologies og Forkbeard Technologies
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Intervju
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Vi bruker ultralyd for å utvikle den
beste teknologien for innendørs
posisjonering (IPS). Sykehus
og eldrehjem er de viktigste
markedene for oss i Sonitor.
Der bruker vi stort sett tagger.
Forkbeard fokuserer på samme
teknologi, men da skybasert for
smarttelefoner, og da åpner det seg
mange nye muligheter.
Hva er du mest opptatt av innen
teknologi?
Kommersialisering av det vi
lager samt hvilken nøyaktighet
IPS trenger, og hva det betyr for
forskjellige situasjoner.
Hvorfor er det spennende?
Det finnes enn så lenge ikke
noen god løsning tilgjengelig
for innendørs posisjonering av
smarttelefoner. Mange prøver
imidlertid å bruke Bluetooth eller
Wi-FI. Det er spennende å følge
kampen mellom teknologiene og
hva vi kan få til når vi finner en god
løsning på dette problemet.

Hva synes du er de mest
interessante motsetningene?
Jeg synes det er interessant å se på
hvordan vi kan skape verdi for alle
involverte, hvordan man håndterer
problemstillinger rundt personvern
og hvilke aspekter man trenger å
vurdere for å avgjøre hvor bra en
IPS-teknologi er.
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Jeg har det siste året brukt mye
tid på å dele selskapet i to og på å
sørge for at begge selskapene har
best mulige forutsetninger for å
lykkes.
Dine andre favoritteksempler på
din type teknologi internasjonalt og
nasjonalt?
Jeg har tidligere jobbet hos
Microsoft på et prosjekt som nå
heter Soundscape. Målet der er
å bruke 3D-lyd for å formidle og
beskrive omgivelsene rundt oss for
å hjelpe blinde og andre.
Er det noe vi gjør her i Norge som er
unikt?
Vi har veldig god kompetanse når
det gjelder ultralyd, både medisinsk
og under vann.

99 MAKERS med Hannah Tofteberg, Sonitor Technologies og Forkbeard Technologies

Har du et favoritt-fremtidssitat?
«Do you create more value than you
capture?»
Viktigste poeng fra vår samtale?
IPS kommer til å bli like stort som
GPS og gi oss mange nye mulighet
og løsninger.

KURS SPØRSMÅL
Innendørs lokasjon kan gjøres ved hjelp
av ulike teknologiske verktøy. Hvilket
verktøy bruker Sonitor?
a) Ultralyd
b) Infrarødt lys
c) Bluetooth

Hva heter de norske selskapene som er
to av de største i verden på innendørs
posisjonering?
a) Sonitor og Forkbeard
b) Sonitor og Blackbeard
c) Blackbeard og Forkbeard

På hvor mange Sykehus i Verden finnes
Sonitor i dag?
a) 100
b) 200
c) 300

MAKERS
HANNAH TOFTEBERG
GROUP CFO
SONITOR
TECHNOLOGIES
OG FORKBEARD
TECHNOLOGIES

RIKTIG SVAR
Ultralyd

Sonitor og Forkbeard
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Scann og besøk bedriften
https://www.sonitor.com/

MAKERS med Hannah Tofteberg, Sonitor Technologies og Forkbeard
Technologies
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PODKAST #499 IT-BRANSJEN HAR ET ANSVAR FOR Å MOTIVERE DE UNGE. INGRID EGELANDSAA, DIPS AS

Tema

Perspektiv

IT-bransjen har et ansvar
for å motivere de unge
HEALTHTECH
INGRID EGELANDSAA
KVALITETS-SIKRINGSLEDER OG
PERSONVERNOMBUD I
DIPS AS
Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kvalitetssikringsleder og Personvernombud i DIPS, Ingrid Egelandsaa. Ingrid
forteller om hvorfor det å skape entusiaSMB og insentiver rundt
IT-næringen blir en viktig jobb fremover. DIPS sin klare målsetning
er å realisere økt digital samhandling og effektiv informasjonsflyt
i og mellom sykehus og kommune, og i podcasten får vi vite mer
om hvordan DIPS jobber for at pasientene selv skal ha mulighet til
å ha oversikt over sin egen pasientbehandling.

Om bedriften
DIPS konsernet er Norges ledende leverandør av e-helse
til norske sykehus og en av de tre største aktørene i
kommunehelsemarkedet. DIPS skaper en digital arbeidsflate for
over 150 000 helsefaglige ansatte, spredt over hele landet. Med
hovedkontor i Bodø og satellitt-kontorer i Oslo, Bergen, Straume,
Trondheim og Tromsø består DIPS av totalt nærmere 320 ansatte.
DIPS sin klare målsetning er å realisere økt digital samhandling
og effektiv informasjonsflyt i og mellom sykehus og kommune.
Konsernet utvikler verktøy som virkelighetens helter bruker hver
dag i kampen om bedre helse.

Refleksjon
Hvilke fordeler og ulemper ser du ved at pasienter nå får innsikt i
og kontroll over sin egen pasientbehandling?
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Tema:		

HEALTHTECH

Gjest:

Ingrid Egelandsaa

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

BODØ

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Personvern
• IT systemer for helsesektoren
• Pasientbehandling
Anbefalt lesing:

• https://www.dips.com/no

Podkast #499

Da jeg på
80-90-tallet studerte IT.
Jenteandel på it-studiet
var ikke noe tema, for vi
var normalfordelt, men så
gikk jenteandelen drastisk
ned. Hva skjedde?
- Ingrid Egelandsaa

HEALTHTECH med Ingrid Egelandsaa, Dips AS
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i teknologi?
Jeg heter Ingrid, er 50 år og
kommer fra Sørlandet. Jeg tok
IT-utdannelse, hadde min første
IT-jobb på Sørlandet sykehus og
flyttet til Bodø for å jobbe i DIPS for
23 år siden.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
DIPS lager IT-systemer for
helsesektoren. Formålet er å
effektivisere helsevesenet, og vi
har for eksempel bidratt mye til at
pasienten selv kan lese sin egen
journal på internett. På den måten
kan vedkommende passe på at
behandlingen ikke blir feil, se hvem
som har lest i journalen, og mye
mer. Dette gir pasienten muligheten
til å holde oversikt over sin egen
pasientbehandling.
Hva er du mest opptatt av innen
teknologi?
I jobben min er jeg mest opptatt
av kvalitetssikring, målinger,
personvern og informasjons
sikkerhet. I IT-forumet er det å
skape interesse for teknologifaget
og synliggjøre IT-næringen i Bodø.

Hvorfor er det så spennende?
For min del er det ikke teknologien
i seg selv som er mest interessant.
Jeg er mest opptatt av at det vi
utvikler, skal fungere som forventet
og bidra til å nå målene til kunden
vi jobber for
Hva synes du er de mest
interessante motsetningene?
At det å iverksette
risikoreduserende tiltak av enkelte
oppleves som unødvendige og
effektivitetsdrepende aktiviteter.
Risikoreduserende tiltak kan for
eksempel være å redusere risikoen
for å måtte gjøre alt på nytt igjen,
fordi det vi leverte første eller
andre gang, ikke var godt nok. Jeg
synes det er god grunn til å gjøre en
liten innsats for å unngå å havne i
en slik situasjon.
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Jobb: Personvern og system
for virksomhetsstyring. ITforum: Inspirere ungdom til å ta
en teknologisk utdannelse og
forsøke å opprettholde mengden
studietilbud på to-årig IKT-yrkesfag
på videregående i Nordland fylke.
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Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Grunnleggende teknologisk
forståelse er viktig og er
tilstrekkelig gjennom teknologiske
skifter. I tillegg bør de unge få
mer kunnskap om hvordan de
starter sin egen bedrift og lære å
identifisere sine egne ideer som
muligheter til å kunne skape noe
eget.
Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
Vi har et godt utdanningssystem,
næringsliv og studentsamarbeid.
Har du et favoritt-fremtidssitat?
Vi har en viktig jobb å gjøre med
å formidle entusiaSMB rundt
IT-næringenog legge til rette for
at unge kan prøve å skape egen
bedrift. Norge trenger det framover!

KURS SPØRSMÅL
Hvilke interne utfordringer står
digitaliseringen av helsesystemer
ovenfor?
a) Personlige holdninger
b) Samhandling og integrasjon mellom
ulike typer IT-systemer, og å ta i bruk ny
teknologi raskt nok
c) Ulike kunnskaper mellom generasjoner

Hvilken fordel har vi i dag med
hensyn til den digitale utviklingen av
helseinstitusjoner?
a) Ikke bare har innovative løsninger
revolusjonert, men teknologisk
maskinerier er i langt bedre stand i dag,
og myndighetene har stort fokus på
digitalisering og tilgjengeliggjøring av
informasjon på tvers i helsesektoren.
Dette er betydelig endret sammenlignet
med hvordan det var for bare noen tiår
siden
b) Generasjonsskiftet har skapt mer
åpenhet rundt digitalisering
c) Akademia i Norge har i større grad
satset mer på utdanning innen IT

Hva tas direkte hensyn til ved
håndtering av personvern og
informasjonssikkerhetsproblematikk
innen helsedigitalisering?
a) Produktegenskaper, retningslinjer,
cybersecurity og anvendbarhet
b) Retningslinjer, cybersecurity og
anvendbarhet
c) Pasientsikkerhet, retningslinjer,
cybersecurity, produktegenskaper,
anvendbarhet og produktutvikling

Ikke bare har innovative løsninger
revolusjonert, men teknologisk
maskinerier er i langt bedre stand i dag,
og myndighetene har stort fokus på
digitalisering og tilgjengeliggjøring av
informasjon på tvers i helsesektoren.
Dette er betydelig endret sammenlignet
med hvordan det var for bare noen tiår
siden

Pasientsikkerhet, retningslinjer,
cybersecurity, produktegenskaper,
anvendbarhet og produktutvikling

RIKTIG SVAR
Samhandling og integrasjon mellom
ulike typer IT-systemer, og å ta i bruk ny
teknologi raskt nok

HEALTHTECH
INGRID EGELANDSAA
KVALITETSSIKRINGSLEDER OG
PERSONVERNOMBUD I
DIPS AS
DIPS AS

Scann og besøk bedriften
https://www.dips.com/no

HEALTHTECH med Ingrid Egelandsaa, Dips AS
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PODKAST #507 OPPLÆRING SOM GIR DE BESTE PRODUKTENE IDAG OG IMORGEN. HEIDI SOLSTAD SVENSEN, SEW-EURDRIVE

Tema

Perspektiv

Opplæring som gir de
beste produktene idag og
imorgen
MAKERS
HEIDI SOLSTAD SVENSEN
DAGLIG LEDER
SEW-EURDRIVE

Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i
SEW-EURODRIVE AS, Heidi Solstad Svensen. SEW-EURODRIVE
er en global leverandør av drivteknologi og produserer alt fra
girenheter og motorer til kontaktløs energioverføring. Heidi er mer
opptatt av effekten og nytten i teknologien enn teknologien i seg
selv. Silvija og Heidi snakker i episoden om fleksibiliteten man må
skape i sin bedrift og i sitt marked for å skape vekst.

Om bedriften
SEW-EURODRIVE er et tysk selskap og en ledende produsent av
drivteknologi. Det eies av familien Blickle, og siden grunnleggelsen
i 1931 har selskapet hatt hovedkontor i Bruchsal, Tyskland.
SEW EURODRIVE produserer girenheter, motorer, girmotorer og
omformerteknologi i forskjellige størrelser for forskjellige bransjer
og applikasjoner.

Refleksjon
Lytt til podcast

begrunn påstanden "All må kunne noe om Big Data og
maskinlæring i farmtiden".

Tema:		

MAKERS

Gjest:

Heidi Solstad Svensen

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

MOSS

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Livslanglæring
Endringsledelse
Klynger
Produktutvikling

Anbefalt lesing:

• Sapiens: A Brief History of Humankind av
Yuval Noah Harari
• Grensen av Erika Fatland
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Podkast #507

Vi har bedrifter
med høy kompetanse,
referer spesielt til
leverandørindustrien
og klynge-bedriftene
hvor produksjon og
produkter ofte består av
mye kompetanse og lavt
volum. For norske smb’er
som ikke er en del av et
større konsern må det
være svært ressurskrevende
å til enhver tid både
utvikle ansatte, interne
produksjon og produkter.
- Heidi Solstad Svensen
MAKERS med Heidi Solstad Svensen, SEW-EURDRIVE
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Intervju
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Sørge for at vi har riktig
kompetanse og at vi tar i bruk og
implementerer ny teknologi både
i egen bedrift og i produktene vi
tilbyr.
Hva betyr livslang læring for dere?
Det er helt avgjørende for vår
eksistens – vi bør helst ligge
et hestehode foran markedets
utvikling (innenfor vår bransje).
Hvorfor er endringene dere
opplever spennende?
De er spennende fordi de gir
muligheter: Vi opplever at vårt
tradisjonelle marked blir mindre,
og derfor er det enda viktigere at vi
evner å gripe de nye mulighetene.
Dine egne viktigste prosjekter i de
siste året?
De viktigste prosjektene for meg
er å være en god bedriftsleder som
utvikler og sikrer arbeidsplassene
hos SEW Norge.

Hvem inspirerer deg, internasjonalt
og nasjonalt?
Jeg lar meg inspirere av personer
med en driv til å skape, for
eksempel dere I LØRN.TECH.
Hva tror du er viktig kunnskap for
fremtiden?
På et generelt grunnlag tror jeg
bredden av kunnskap er viktig. Jeg
tror at de beste produktene og
løsningene skapes i de tverrfaglige
miljøene. Jeg mener det er viktig at
vi er i stand til å se sammenhenger
og forstå hvordan teknologien vil
påvirke oss på godt og vondt (både
profesjonelt og privat).
Er det noe vi gjør her i Norge som
er unikt?
Vi har bedrifter med høy
kompetanse. Her sikter jeg
spesielt til leverandørindustrien og
klyngebedriftene.
Har du et favoritt-fremtidssitat?
«Det handler om å ikke bli
forbigått.»
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KURS SPØRSMÅL
SEW-Eurodrive driver med
automatisering, men innenfor hvilken
sektor?
a) Olje
b) Industri
c) Havruk

Hva er hovedårsaken til at 4 av 10 norske
bedrifter takker nei til nye ordre eller
mister markedsandeler i dag?
a) Manglende arbeidskraft
b) Manglende investorer
c) Manglende kompetanse

I kartleggingen gjort av Viken
Teknologiklynge trekkes det fram to
kompetanseområder norske bedrifter
ser på som mangelvare i dag. Hvilke
kompetanser nevnes?
a) Maskinlæring og kompetanse om
forretningsmodeller
b) Big Data Analytics og Cyber Security
c) Arkitektur og prosjektledelse

MAKERS
HEIDI SOLSTAD
SVENSEN
DAGLIG LEDER
SEW-EURDRIVE

RIKTIG SVAR
Industri

Manglende kompetanse

Maskinlæring og kompetanse om
forretningsmodeller

Scann og besøk bedriften

http://www.seweurodrive.com/

MAKERS med Heidi Solstad Svensen, SEW-EURDRIVE
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PODKAST #537 DIGITAL E-LÆRING, DELING AV KUNNSKAP. TRINE L. DANIELSEN, BLUEPLANET ACADEMY

Digital E-læring, deling av
kunnskap

OCEANTECH
TRINE L. DANIELSEN
DAGLIG LEDER
BLUEPLANET ACADEMY

Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder hos BluePlanet
Academy, Trine L. Danielsen, om hvordan de bygger kurs av videomateriale
fra egne erfaringer. Trine forteller blant annet om de største utfordringene
man støter på når man lager en plattform for læring, og hvilke utfordringer
som dukker om når man skal eksportere plattformen utenfor Norge. I
podcasten diskuterer Silvija og Trine også hvorvidt det fremdeles er den
tradisjonelle klasseromsundervisningen folk vil ha, eller om de foretrekker
å lære digitalt gjennom animasjoner og videoer.

Om bedriften
BluePlanet Academy er utviklet av ansatte i Blue Planet og er en
digital e-læringsplattform for akvakultur. Plattformen er bygget opp
av flere hundre animasjoner og videoer som forklarer akvakulturproduksjon. Selskapet tilbyr unike online-kurs innen produksjon og
fiskevelferd.?Sammen med selskapets medeiere, AKVA Group og Egersund
Net, er det utviklet en unik teknologi for oppdrett til havs. Teknologien er
basert på en stor, strekk-ankret betongkonstruksjon med bølgebryter.

Refleksjon
Lytt til podcast
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Hvordan kan vi skape en digital transformasjon av skolesystemet?
Inntoget av digitale læringsmuligheter på skolen har brakt med seg
flere fordeler. Elever lærer bedre, og elever som har utfordringer kan få
tilpasset undervisning i klasserommet uten å måtte sitte i adskilte rom
med assistenter - noe som mange opplever som mindre stigmatiserende.
I tillegg får læreren bedre oversikt over elevens egeninnsats ved at de
leverer leksene digitalt. Utfordringen, derimot, er at dette krever digitalt
kompetente lærere - noe som ikke skjer av seg selv. Lærere må forstå og
utnytte mulighetene i tråd med fag, emner, elevsammensetning og trinn. I
tillegg handler det om å beherske det tekniske, ha relevant programvare,
og å følge med på nye trender. Hvordan kan vi overkomme de hindringene
som holder den digitale transformasjonen tilbake? Er det lærerne selv som
må ta på seg ansvaret for å skaffe seg den nødvendige kompetansen?

OCEANTECH med Trine L. Danielsen, BluePlanet Academy

Tema

Perspektiv

Tema:		

OCEANTECH

Gjest:

Trine L. Danielsen

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

STAVANGER

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Koblingen mellom biologi og
teknologi
• Fiskevelferd
• Klasseromsundervisnings vs digitale
kurs
• «Micro learning».
Anbefalt lesing:

• 21 Lessons for the 21st Century av Yuval
Noah Harari
• www.howtodoaquaculture.com
• BluePlanet Academy

Podkast #537

Å se og høre, samt
ha muligheten for repetert
læring har vist seg å være
god læring.
- Trine L. Danielsen

OCEANTECH med Trine L. Danielsen, BluePlanet Academy
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i teknologi?
Et engasjert, utålmodig og
løsningsorientert menneske som
har jobbet med oppdrett av fisk
i over 20 år og ordfører i 4. Ble
interessert i «IT teknologi» og
muligheter for å dele kunnskap
innen fiskeoppdrett, raskere og mer
effektivt hva en digital løsning etter
å ha hatt lærlinger og jobbet med
ulike folk i ulike selskap.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Å distribuere kunnskap om
akvakultur digitalt. Generiske
og skreddersydde e-kurs og
videobibliotek om oppdrett av
laks og ande arter til bedrifter,
vgs skoler, college og etter hvert
universitet i inn og utland.
Hva fokuserer du på innen
teknologi?
«Micro learning». Dvs sette
sammen mange små deler
(animasjoner) for å gi et større
bilde og forståelse, - forståelse
for bærekraftig matproduksjon fiskeoppdrett . I tillegg fokuserer vi
på It løsninger og brukervennlighet,
fleksibilitet og kostnadseffektivitet.

Hvorfor er det spennende?
Vi ser at folk blir glade av å få
animerte små kurs i stedet for
tunge klasseromsundervisnings
kurs. Digitale kurs er kosteffektive. E-læring er tilgjengelig
24/7 og folk kan finne info, ta kurs
og se på filmer uavhengig tid og
sted.
Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
At enkelte lærere kvir seg for å ta i
bruk digital opplæring. Alle elever
i dag er på internettet og googler
alt mulig. Skolen må tilpasse seg
og ta i bruk de midler som finnes
for at elever skal fullføre og mester
læring.
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Bygge kurs og video material med
egen erfaring fra Norge og Europa
for studenter og oppdrettere i
Norge og Afrika.
Dine andre favoritteksempler på
din type teknologi internasjonalt og
nasjonalt?
Det å kunne dele e-kunnskap med
afrikanske skoler og bedrifter i
sør og skoler og bedrifter i nord,
-Norge, ut fra kontoret i Stavanger,
har vært en flott erfaring.
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Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
Norge er best på lakseoppdrett
i verden. Kunnskapen om
bærekraftig fiskeoppdrett må
deles, som kunnskap innen avl og
genetikk, fôrteknologi, sykdoms
bekjempelse og vaksinestrategier
og beste praksis produksjonsrutiner
mm kan deles til en viss grad.
Et favoritt fremtidssitat?
«First, if you want reliable
information, pay good money for it.
If you get your news for free, you
might well be the product.” ― Yuval
Noah Harari.
Viktigste poeng fra vår samtale?
Hvordan best formidle et tydelig
budskap til ikke bransje folk.

KURS SPØRSMÅL
Hva er BluePlanetAcademy?
a) En digital læringsplattform om
oppdrettsnæringen
b) En skole som utdanner marinbiologer
c) Et nettverk som kobler sammen
gründere med oppdrettsnæringen

Hva er IKKE en av grunnene til at Norge
har spesielt gode naturforhold til å drive
oppdrettsanlegg?
a) Vi har mye tilgjengelig areal
b) Temperaturen er perfekt
c) Lakselus og andre fiskesykdommer er
ikke et problem i Norge

Hva er en av grunnene til at laks er
spesielt godt egnet som oppdrettsfisk?
a) Laks produserer et stort antall egg
sammenlignet med andre fiskeslag
b) Laks produserer et stort antall egg
sammenlignet med andre fiskeslag
c) Laks produserer et stort antall egg
sammenlignet med andre fiskeslag

OCEANTECH
TRINE L. DANIELSEN
DAGLIG LEDER
BLUEPLANET ACADEMY

RIKTIG SVAR
En digital læringsplattform om
oppdrettsnæringen

Lakselus og andre fiskesykdommer er
ikke et problem i Norge

Laks produserer et stort antall egg
sammenlignet med andre fiskeslag

Scann og besøk bedriften

https://blueplanetacademy.com/

OCEANTECH med Trine L. Danielsen, BluePlanet Academy
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PODKAST #543 FREMTIDENS MOBILITET MED AUTONOMI. LINN TERESE LOHNE MARKEN, FORUS PRT

Tema

Perspektiv

Fremtidens mobilitet
med autonomi

LØRNSOC
LINN TERESE LOHNE
MARKEN
DAGLIG LEDER
FORUS PRT
Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Daglig Leder
av Mobility Forus, Linn Terese Lohne Marken, om fremtidens
mobilitet med autonomi. Siden oppstarten har Mobility Forus
(tidligere Forus PRT) vært med å etablere lovverk for bruk av
autonome kjøretøy på offentlig vei i Norge, og selskapet var den
første organisasjonen som søkte om tillatelse til å kjøre autonome
kjøretøy på norske veier. I podcasten diskuterer Silvija og Linn
Therese hvor langt unna vi er et trafikksystem basert i autonome
busser og privatbiler. Hvorfor har det seg slik at Norge er det
tredje beste landet i verden når det kommer til tilrettelegging for
selvkjørende biler?

Om bedriften
Mobility Forus er en solid nasjonal aktør som holder til på Forus
i Stavanger. De siste årene har selskapet drevet pionerarbeid
innenfor autonome og bærekraftige kjøretøy og er ledende innen
testing, utvikling, introduksjon og operasjon av autonome kjøretøy
i Norge. Siden oppstarten (da kjent som Forus PRT) har Mobility
Forus vært med å etablere lovverk for bruk av autonome kjøretøy
på offentlig vei i Norge. Da lovverket kom på plass i 2018 var Forus
det første selskapet som søkte om å kjøre på offentlig vei. Samme
år mottok selskapet også vedtaket om å få lov å kjøre autonome
busser på offentlig vei – som første selskap i Norge. På Forus går
det nå selvkjørende buss i fast rute – gratis for alle.

Refleksjon
En kunstner ser et hav av idéer, mens en ingeniør ser
fremgangsmåten. Sammen blir man gode, sies det. Hvilke positive
retninger for samfunnet kan digitaliseringen ta om den kreative
og den matematiske kunnskapen SMBlter mer naturlig sammen
fremover?
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Tema:		

LØRNSOC

Gjest:

Linn Terese Lohne Marken

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

STAVANGER

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Selvkjørende busser
Nye lovgivninger
Innovasjon
Brukerinvolvering

Anbefalt lesing:

• https://www.forusprt.com/

Podkast #543

Norge er blant
landene som er best
tilrettelagt for selvkjørende
biler Etter Nederland og
Singapore er Norge det
landet i verden som er best
tilrettelagt for selvkjørende
biler. Det betyr at vi
faktisk slår land som USA,
Japan, Tyskland, forteller
hun i episoden.
- Linn Terese Lohne
Marken

LØRNSOC med Linn Terese Lohne Marken, Forus PRT
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i tech?
Jeg er en kreativ og teknisk person
som er drevet av utvikling. Jeg
oppdaget digital fabrikkerings
verdenen da jeg tok min master
i interaksjonsdesign i Sveits
i 2014/2015. Endelig hadde vi
designere et verktøy til å realisere
designprosjekter utover trykk og
skjerm.
Hva er det viktigste dere gjør
på jobben? Gir opplæring i
teknologiforståelse og praktisk
bruk av teknologier til bruk i
digital fabrikkering.
Hva fokuserer du på innen
3D-printing? Vi fokuserer på å
utvikle en delingsplattform for
digital fabrikkering / utvikling
/ prototyping. Hvor utdanning
og industri har en felles fysisk
møteplass, og bruker det
samme fagspråket og de samme
teknologiene.

Hvorfor er det så spennende?
Fordi vår modell ikke eksisterer
noen andre steder i Norge (globalt
vet jeg ikke), og fordi vi ser at det
virker, vi får den responsen vi har
planlagt, og det blir mer og mer
etterspurt.
Hva synes du er de mest
interessante kontroversene?
FabLab i seg selv har vært
kontroversielt å introdusere –
spesielt som en kvinne i midten av
30-årene, på det som er mennenes
arena (industri, verktøy, maskiner
og materialer). Gründerne er redde
for at ideene deres skal bli stjålet,
skolene ser / har sett på oss som
en konkurrent og industrien har
enten vært skeptiske til at vi kan
levere til industristandard eller sett
på oss som konkurrent innenfor
deres domene. Men FabLab er et
bindeledd, en kunnskapsbank, en
inspirasjon og et komplimenterende
tilbud til alle disse gruppene.
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Dine egne prosjekter siste året?
Vårt felles prosjekt med
Østfold fylkeskommune:
etablering av FabLab Nettverk
i vgs. Delingsøkonomi for
vgs. (flere skoler bruker
samme FabLab istedenfor å
investere i egne), kursing av lærere
i teknologiforståelse / digital
fabrikkering, prototypingkurs for
Ungt entreprenørskap og FabLabkonferanse.
Har du andre gode eksempler
på 3D-print internasjonalt og
nasjonalt? Jeg ser veldig mot Italia
og deres FabLab-kultur, hvor de
tenker helhetlig og har like mye
fokus på design som teknologiene i
seg selv. FabLab-nettverket kan fort
bli veldig ingeniørrettet, hvor man
er mer opptatt av å bygge maskiner
enn hva de skal bruke dem til.

Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Å vite hvordan man finner frem til
informasjonen man trenger.
Er det noe vi gjør her i Norge som er
unikt?
Jeg vil gi honnør til Østfold
fylkeskommune som har vært
overraskende positive og åpne for
fremoverlente forslag.
Et favorittsitat om fremtiden?
«It's really hard to design products
by focus groups. A lot of times,
people don't know what they want
until you show it to them.» – Steve
Jobs.
Viktigste poeng fra vår samtale?
Verket FabLab er en katalysator,
fysisk verktøy og møteplass for
teknologiutvikling og undervisning.

KURS SPØRSMÅL
Hva var den største utfordringen i
oppstarten av arbeidet med autonome
busser?
a) Lovverket
b) Myndighetenes skeptiske holdning
c) Finansieringen

Hva vil være rollen til bussjåfører i møtet
med autonome busser?
a) Ved å erstatte vanlige busser med
autonome busser er det ikke noe
umiddelbart behov for å utdanne flere
bussjåfører i Norge
b) Det er et behov på om lag 2000 nye
bussjåfører i Norge i dag. Autonome
busser vil omdefinere sjåførenes
yrkesbeskrivelse, og bussjåfører og
autonome busser kan sammen fylle
behovet for økt kollektivtransport
c) Autonome busser vil aldri kunne
erstatte den enorme etterspørselen
etter kollektivtransport uansett, så
representerer ingen utfordringer for
bussjåførene

Hvilken gruppe mennesker er det viktigst
å involvere i utviklingen av nye løsninger
for kollektivtransport?
a) Bussjåførene – de har praktisk erfaring
fra veiene
b) Forbrukerne – de har behov og
bekymringer som det er viktig å møte og
ta hensyn til
c) Utviklerne – de har den tekniske
kompetansen vedrørende hva som er
mulig og ikke mulig

Det er et behov på om lag 2000 nye
bussjåfører i Norge i dag. Autonome
busser vil omdefinere sjåførenes
yrkesbeskrivelse, og bussjåfører og
autonome busser kan sammen fylle
behovet for økt kollektivtransport

Utviklerne – de har den tekniske
kompetansen vedrørende hva som er
mulig og ikke mulig

LØRNSOC
LINN TERESE LOHNE
MARKEN
DAGLIG LEDER
FORUS PRT

RIKTIG SVAR
Lovverket

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

LØRNSOC med Linn Terese Lohne Marken, Forus PRT
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PODKAST #574 INDUSTRIELL SOFTWARE SOM EKSPORTVARE?. ANNA OLSSON, COGNITE

Industriell software som
eksportvare?

BIGDATA
ANNA OLSSON
DIRECTOR PARTNERS &
ALLIANCES
COGNITE
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Director Partners
& Alliances i Cognite, Anna Olsson, om hvordan Cognite hjelper
bedrifter med å lenke sammen all dataen de har. Cognite ble
grunnlagt i 2016 for å møte kravene til industriell digitalisering, og
mener at nøkkelen til industriell digitalisering ligger i datalagring.
Silvija og Anna diskuterer økosystemet rundt partnerskap,
innsikt gjennom software og AI, behovet for mangfold i miljøer
for teknologisk innovasjon, og potensialet Norge har for å være
verdens mest attraktive land for utenlandske tech-talenter.

Om bedriften
Cognite ble grunnlagt i 2016 for å møte kravene til industriell
digitalisering. I dag revolusjonerer Cognite Data Fusion
arbeidsflyten til industrikunder over hele verden. Selskapet mener
at nøkkelen til industriell digitalisering ligger i datalagring, og at
tungevareindustrier som olje og gass, skipsfart, produksjon og
kraft og verktøy har allerede dataene. Cognite utvikler derfor
programvare for å samle inn, rense og kontekstualisere dataene,
ressurser for å transformere dataene til informasjon og stimulere
et blomstrende økosystem for industrielle applikasjoner.

Refleksjon
Lytt til podcast
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Vi har et lite næringsliv, der det i stor grad er mulig å krysskoble
kompetanse, og heller tenke at man former karrieren sin som
et resultat av en portefølje av jobber. Noen vil gå så langt som
å si at den lineære karrierestigen er et konsept som vel er
død. Er du enig? Stemmer det at den lineære karrierestigen
både bygger oppunder et lite fleksibelt næringsliv, og de neste
generasjonene ønsker ikke å bygge karrierene sine på den
måten heller? Eller er det fremdeles viktig for å opparbeide seg
en spisskompentanse som er helt nødvendig for å hevde seg mot
maskinene?

Tema

Perspektiv

Tema:		

BIGDATA

Gjest:

Anna Olsson

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Kontekstualisering av data
produksjons-optimalisering og smart
vedlikehold
• Digitale tvillinger
• AI-hype
• Norsk kultur
Anbefalt lesing:

• How Google works av Eric Schmidt

Podkast #574

Norge har en unik
mulighet å posisjonere seg
innen industriell software,
vi har industri-ekspertisen
i landet som software
selskapene må jobbe tett
sammen med for å klare
dette.
- Anna Olsson

BIGDATA med Anna Olsson, Cognite
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i innovasjon?
Svensk, kom hit etter Dot Comkrasjet (som rammet Sverige
hardere) - forelsket meg i Norge og
ble værende! Planla egentlig ikke å
studere IT, men fant en spennende
"kul" utdanning på slutten av
90-tallet kalt "Multi-media
design". Valgte å fordype meg og
ta datavitenskapelige eksamener.
Utrolig spennende å kunne "bygge
nye ting" som forbedrer folks
hverdag!

Hvorfor er det spennende?
Partner-økosystemet er spennende
siden det gir mulighet å jobbe
med mange spennende selskap
både i Norge og resten av verden!
Å hjelpe industrien å løse sine
utfordringer er spennende da det
har så mange ringvirkninger, f.eks
nye forretningsmodeller.
Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
Alle snakker om digitalisering, men
få har fått det operasjonalisert
og tatt i bruk bredt i
organisasjonen. AI er fremdeles
mye hype.

Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Hjelper tungindustrien å få verdi
ut av dataen de allerede har. Vi
tilrettelegger slik at selskapene
kan skalere verdiuttak ved bruk av
digital teknologi og data.

Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Starte opp Cognite Partner
Community hvor partnere kan
møtes og veksle erfaringer - selv
om de kanskje konkurrerer til
daglig.

Hva fokuserer du på innen
teknologi/innovasjon?
Bygger opp partner økosystemet
til Cognite, for dette er ikke
noe vi kommer løse alene!
Trenger eksperter innen
dataintegrasjon, maskinlæring,
analyse, agile coaching, etc. +
domenekunnskap innen industrien

Dine andre favoritteksempler på
lignende prosjekter, internasjonalt
og nasjonalt?
Hvis man ser på selskaper:
Spacemaker er veldig spennende,
hvor de også ved å bruke data som
via software fører til ny innsikt og
måter å løse utfordringer.
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Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Lære seg å lære nytt, vi vet ennå
ikke hva som blir viktig! I tillegg ser
vi en trend hvor domene-eksperter
blir de som løser problemer mer
effektivt selv.
Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
Vi har historisk suksess med
software, feks FAST og Tandberg,
og større satsinger som Cognite/
Spacemaker i dag. Norge er veldig
sterk innen industri - det er noe vi
virkelig kan.
Viktigste poeng fra vår samtale?
Norge har en unik mulighet å
posisjonere seg innen industriell
software, vi har industriekspertisen i landet som software
selskapene må jobbe tett sammen

med for å klare dette. Med domene/
industri-kunnskap, tilgjengelig
kontekstualisert data og skalerbar
software har vi et meget godt
utgangspunkt! Vi er et attraktivt
land for utenlandske talenter, men
har noen forbedringspotensial
rundt prosesser.

KURS SPØRSMÅL
Hva skal Undervisningsplan.no gjøre
annerledes?
a) Skape gode, nytenkende
undervisningsopplegg som bidrar til at
skolen ikke bare er for teoretikerne
b) Få lærere til å bruke mer teknologiske
verktøy i skolehverdagen
c) Få mer fysisk aktivitet inn i skolen

Hva er kriteriene for at
undervisningsoppleggene skal bli
godkjent av Undervisningsplan.no?
a) Det er ingen andre kriterier enn at
undervisningen må være tverrfaglig
b) Vært undervisningopplegg må
inneholde en slutt-test
c) Det må legges inn hvilke
kompetansemål undervisningen dekker
og vurderingskriterier

Hva er forskjellen på den tradisjonelle
undervisningen og måten
Undervisningsplan.no legger opp
undervisningen på?
a) Undervisningen er knyttet til aktuelle
tema istedenfor fag
b) Undervisningen er lik, men inneholder
flere praktiske oppgaver
c) Undervisningen til undervisningsplan
fokuserer på teoretiske oppgaver

BIGDATA
ANNA OLSSON
DIRECTOR PARTNERS &
ALLIANCES
COGNITE

RIKTIG SVAR
Skape gode, nytenkende
undervisningsopplegg som bidrar til at
skolen ikke bare er for teoretikerne

Det må legges inn hvilke kompetansemål
undervisningen dekker og
vurderingskriterier

Undervisningen er knyttet til aktuelle
tema istedenfor fag

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

BIGDATA med Anna Olsson, Cognite
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PODKAST #576 DISRUPSJON I REGNSKAP OG FINANS BRANSJEN. LENE DIESEN, SEMINE

Tema

Perspektiv

Disrupsjon i regnskap og
finans bransjen

AI
LENE DIESEN
CEO
SEMINE

Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Sivlija med CEO i SEMINE,
Lene Diesen. Lene har utdanning innen IT og har tidligere jobbet
som COO i Microsoft Norge. Nå har hun tatt over det voksende
selskapet SEMINE som gjennom bruk av AI skal revolusjonere
regnskapsbransjen og inngående fakturaer. I episoden kan du
høre om hvordan det er å stå i kontinuerlig endring, samt hvordan
SEMINE planlegger å bli en etablert aktør i markedet ved hjelp av
hyperautomation og deres regnskapsrobot.

Om bedriften
SEMINE er en norsk start-up, utviklet av selskapet Bilagos. På
eiersiden er Kistefos ved Christen Sveaas, og Amesto Group.
SEMINE sitt produkt er en regnskapsrobot (en software) som
bruker robotteknologi, maskinlæring og kunstig intelligens til
å strukturere og standardisere data i en inngående faktura.
Løsningen er et sanntidsverktøy og en viktig driver for
automatisering av virksomhetens økonomifunksjon.

Refleksjon
Lytt til podcast

Vil forenkling av betalingsløsninger øke konsumet, for bidrar
digitalisering av tall og regninger til at fysisk håndtering
distanserer forståelse over økonomisk verdi? Eller vil digital
håndtering og oversikt fremme en økt kontroll med etterfølgende
mer fornuftig bruk? Kanskje er fornufitg økonomisk håndtering en
personlig egenskap, hvorav digitalisering av betaling ikke har noen
effekt den ene eller andre veien?

Tema:		

AI

Gjest:

Lene Diesen

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

AI-strategi
Verdibasert salg
Work life balance
EHF

Anbefalt lesing:
• Hvordan være menneske i en verden styrt
av datamaskiner» av Hannah Fry
• The Insights You Need from Harvard
Business Review (HBR Insights Series)
• Work, Progress, and Prosperity in a Time
of Brilliant Technologies av Erik
• How Networked Markets Are
Transforming the Economy and How to

121

AI med Lene Diesen, Semine

Make Them Work for You av Geoffrey G.

Podkast #576

Flere bedrifter bør
ha en AI-strategi for å
sikre at de er relevante
for fremtiden. De må
gjøre AI til en del av
forretningsmodellen
- Lene Diesen

AI med Lene Diesen, Semine
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i innovasjon?
Jeg er en 41 år gammel jente som
har «alltid» har vært interessert i
innovasjon – i hvert fall så lenge jeg
kan huske; fra jeg satt på høgskolen
på slutten av 90-tallet og kjedet
meg og tenkte at det må være
andre måter å undervise i C++ kode
for en foreleser enn å skrive kode
på en overhead.. Gleden var stor
da jeg fant et universitet i Australia
med en egen PC lab, og som
benyttet Internett i undervisningen
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben? Det viktigste vi gjør er å
sikre at det produktet vi leverer
SEMINE, er best på inngående
faktura og har den beste AI’en
som sikrer at våre sluttkunder og
partnere kan benytte den beste
«regnskaps roboten».
Hvorfor er det spennende?
Skaper helt nye muligheter for
måten regnskapsprosessen og
andre prosesser gjøres. Det sikrer
at regnskapsbransjen blir bedre på
å kunne begynne å se fremover i
stedet for bare bakover på hva som
har vært -> fra å kun prosessere
bilag til innsiktsbasert analyse ->
økt kundeverdi.
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Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
Hvordan sikre at AI som benyttes i
dag er etisk riktig?
Dine egne relevante prosjekter
siste året? Begynt som CEO i
Semine og fått gleden av å ta over
et fantastisk selskap med mange
kompetente medarbeidere.
Dine andre favoritteksempler på
lignende prosjekter, internasjonalt
og nasjonalt?
Foreløpig har vi ikke funnet
identiske produkter som SEMINE på
markedet innen Hyperautomation.
Blir spennende fremover hvilke
andre aktører som kommer på
banen.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
1) Teknologi er relevant kunnskap
for fremtiden – særlig AI 2) Det å
kunne stå i kontinuerlig endring
3) EQ – mennesker som forstår
mangfoldet av mennesker blir viktig
fremover
Hva gjør vi unikt godt i Norge
av dette? Vi er generelt
teknologioptimister i Norge og
«mannen/kvinnen i gaten» er
gode på å ta i bruk ny teknologi.
Men vi trenger å bli unikt gode på
teknologi på et høyere nivå. Til det

trenger vi at det opprettes nok
studieplasser slik at vi utdanner
nok teknologer, ingeniører og
matematikere fremover. I tillegg
må enda mer teknologi inn på
lærerplanen i grunnskolen.
Et favoritt fremtidssitat?
«As more and more artificial
intelligence is entering into the
world, more and more emotional
intelligence must enter into
leadership.” - Amit Ray.
Viktigste poeng fra vår samtale?
AI er framtiden for å digitalisere
bort mange nåværende
menneskelige arbeidsoppgaver
Vi trenger fortsatt mennesker i
arbeidslivet selv om AI’en kommer
for fullt. Flere bedrifter bør ha
en AI-strategi for å sikre at de er
relevante for fremtiden.

KURS SPØRSMÅL
Hva skjedde etter at Steve Ballmer
gikk av som administrerende direktør i
Microsoft?
a) Microsoft fikk en omorganisering og
ble mindre profitable enn noen gang
b) Microsoft fikk en omorganisering og
ble igjen verdens mest profitable selskap
c) Microsoft fikk en omorganisering, og
med det fulgte en enorm gjeld

Hvilken norsk oppfinnelse nevnes i
podcasten som noe mange land nå
opplever å ha behov for?
a) EHF- faktura
b) Paypal
c) Vipps

Hva har Semine fått til som ingen av
de store ERP-aktørene har klart å løse
enda?
a) Å skape en ”regnskaps-robot” som
håndterer svinn og avvik
b) Å skape en ”regnskaps-robot” som
håndterer timeføring
c) Å skape en ”regnskaps-robot”
som håndterer den inngående
fakturaprosessen

AI
LENE DIESEN
CEO
SEMINE

RIKTIG SVAR
Microsoft fikk en omorganisering og ble
igjen verdens mest profitable selskap

EHF- faktura

Å skape en ”regnskaps-robot”
som håndterer den inngående
fakturaprosessen

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

AI med Lene Diesen, Semine
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PODKAST #578 FREMTIDENS ARBEIDSLIV BLIR FLEKSIBELT. INGRID OLINE ØDEGAARD, WHEREBY

Tema

Perspektiv

Fremtidens arbeidsliv
blir fleksibelt

LØRNBIZ
INGRID OLINE ØDEGAARD
CO-FOUNDER OG
CHIEF PRODUCT AND
TECHNOLOGY OFFICER
WHEREBY
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med co-founder
og chief product and technology officer i Whereby, Ingrid
Oline Ødegaard. Whereby har laget en webbasert tjeneste for
videomøter, og målet er å gi folk friheten til å jobbe og bo
hvor de vil. I episoden deler Ingrid sine tips for godt bruk av
videokonferanser og hvordan det var å bygge et gründerselskap fra
innsiden av Telenor.

Om bedriften
Whereby ble grunnlagt i 2013 og er en webbasert tjeneste for
videomøter. Whereby er laget av et team av lidenskapelige
mennesker i det lille, uavhengige selskapet Video Communication
Service AS og morselskapet Videonor AS. Det unike med Whereby
er at tjenesten lar deg starte en videosamtale med noen rett
i nettleseren, uten å måtte laste ned og installere noe, eller
registrere en konto.

Refleksjon
Lytt til podcast

Er det nødvendig å være i samme rom som dem du snakker med,
eller får du like god dialog virtuelt? Trenger vi å se de sosiale
tegnene fra de vi møter og være i samme rom som dem, for å
kunne få en god dialog og et godt samarbeid? Hvorfor/hvorfor
ikke?

Tema:		

LØRNBIZ

Gjest:

Ingrid Oline Ødegaard

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•
•

Kommunikasjon
Produktutvikling
Globalisering
Fleksibilitet i arbeid
Personvern

Anbefalt lesing:

• Product Management organisasjonen
• Mind the Product sitt nyhetsbrev
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Det finnes ikke
lengre noe rett svar for
mange ting (særlig i techindustrien), så den gamle
tankegangen om at man
lærer ting og så bruker
dem er litt utdatert.
- Ingrid Oline Ødegaard

LØRNBIZ med Ingrid Oline Ødegaard, Whereby
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i innovasjon?
Oppdaget entreprenørskap
på NTNU, da jeg ikke fikk lov
å begynne på mastergrad i
Entreprenørskap fordi jeg ikke gikk
på siv.ing. Reiste i stedet til Boston,
og trivdes som plommen i egget
med å være intern i start-ups.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Vi lager en webbasert tjeneste for
videomøter, som lar deg bli med
i et møte bare ved å klikke på en
link. Vi tror at når man blir vant til
å bruke video til å kommunisere,
åpner det seg en ny verden av frihet
og fleksibilitet.
Hva fokuserer du på innen
teknologi/innovasjon?
Vi jobber med nettlesere,
da tjenesten vår er bygd på
en teknologisk innovasjon
kalt WebRTC (Web Realtime communications). Dette er
en ny web standard med APIer i
nettleseren som tar seg av audio,
video og overføring av data mellom
nettleserne.

Hvorfor er det spennende?
Stadig nye ting blir mulig å gjøre
i nettleseren, da standarder og
nye APIer utvikles stadig. Samtidig
er det litt frustrerende, da mye
av utviklingen drives av Google,
som har mange ressurser, men
ofte prioriterer sine egne behov og
tjenester foran communityet.
Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
Jeg er opptatt av personvern, og
hvordan Europa tar ledelsen innen
dette, og innfører nye krav som gjør
at også amerikanske selskaper må
føye seg etter dem.
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Det siste året har gått med
til rebranding, da vi på grunn av en
trademark-konflikt ble tvunget til
å bytte navn og domene fra appear.
in. Det tvang oss til å definere hva
visjonen vår er, og hvordan vi skal
bygge et brand rundt det.
Dine andre favoritteksempler
på lignende prosjekter? Miro, en
tjeneste for digital "whiteboarding",
som tidligere het Realtimeboard.
De rebrandet i Mars, akkurat da
vi startet prosessen med å finne
nytt navn, så vi fikk nyttig info og
erfaringer fra dem.
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Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Av generelle egenskaper:
Nysgjerrighet, evne til å følge
en idé, gjøre research, være
åpen for ulike konklusjoner og
ulike meninger, samt evnen til
å raskt prøve noe og feile. Av
fagkunnskaper, tror jeg fortsatt
det er mange bedrifter som må
oppdage Product Management,
eller Produktledelse på norsk.
Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
Det har begynt å bli noen miljøer
i Norge som dyrker frem gode
Product Managers: Telenor Digital,
Schibsted, Kahoot og Kolonial.

Et favoritt fremtidssitat?
“The reasonable man adapts
himself to the world; the
unreasonable one persists in trying
to adapt the world to himself.
Therefore, all progress depends
on the unreasonable man.” George Berhard Shaw

KURS SPØRSMÅL
Hvilken tjeneste tilbyr Whereby?
a) Videomøter
b) Chatting for kundeservice
c) En app for redigering av bilder til
Instagram

Hvorfor er Whereby et behov?
a) Det er fint å kunne snakke med kjente
og nære uansett hvor man er
b) Man kan vise prototyper uten å måtte
reise til hverandre
c) Møter forenkles ved at man enkelt kan
kommunisere over video, uansett formål
uten å måtte reise

Hvem er Whereby sin største
konkurrent?
a) Skype
b) Slack
c) Zoom

LØRNBIZ
INGRID OLINE
ØDEGAARD
CO-FOUNDER OG
CHIEF PRODUCT AND
TECHNOLOGY OFFICER
WHEREBY

RIKTIG SVAR
Videomøter

Møter forenkles ved at man enkelt kan
kommunisere over video, uansett formål
uten å måtte reise

Zoom

Scann og besøk bedriften
https://whereby.com/

LØRNBIZ med Ingrid Oline Ødegaard, Whereby
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PODKAST #579 NY OG NØDVENDIG SAMHANDLING. KRISTIL ERLA HÅLAND, JODACARE OG JODAPRO

Tema

Ny og nødvendig
samhandling

HEALTHTECH
KRISTIL ERLA HÅLAND
CEO
JODACARE OG JODAPRO

Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO Jodacare
og Jodapro, Kristil Erla Haland, om hvordan de hjelper pårørende
med å ta større del av behandlingen til pasienten, samt ta del i
alt det positive som skjer under behandling, uten å selv måtte
gå ut av jobb. Jodacare AS sitt mål er å styrke verdigheten til
mennesker med demens og andre funksjonshemninger, og deres
forhold til helsepersonell og deres egne familier. I podcasten
diskuterer Silija og Kristil et sentralt dillema i helsesektoren når
det gjelder informasjon, hvor sektoren både er avhengig av sikker
kommunikasjon og av nødvendig kommunikasjon. Kristel deler
også av sine erfaringer med å gründe Jodacare, og forteller om
hva som er den største utfordringen når man utvikler et produkt
som ikke har eksistert før.

Tema:		

HEALTHTECH

Gjest:

Kristil Erla Håland

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

OSLO

Om bedriften

Vert:		

Silvija Seres

Jodacare AS sitt mål er å styrke verdigheten til mennesker
med demens og andre funksjonshemninger, og deres forhold til
helsepersonell og deres egne familier. Ved å gi denne gruppen av
utsatte mennesker en digital plattform som samler informasjon
fra helse- og omsorgstjeneste, samt muliggjøre kommunikasjon
mellom pårørende og personell, ønsker Jodacare å også gi
gruppen en følelse av sammenheng i hverdagen. Gjennom bruk
av bilder og dialog, skaper selskapet en følelse av ro både for
tjenestemottakere og deres familier.

Du vil LØRNE om:

Refleksjon
Silvija snakker i episoden om å se på muligheten til å
implementere et Jodacare produkt for barn i barnehagen, slik at
foreldre kan ta større del i deres hverdag. Tror du dette er mulig å
få til? Eller blir det vanskelig på grunn av personvern og ressurser
hos barnehagene?
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Perspektiv

HEALTHTECH med Kristil Erla Håland, Jodacare og Jodapro

•
•
•
•

Demens
Samarbeid
Personvern
Kollektiv utvikling

Anbefalt lesing:

• Prøve å sette av tid til TED talks - sjekk
ut topp 10
• Bruk mer tid på å snakke med folk som
vet mer ting enn deg og andre ting enn
deg!

Podkast #579

Jeg mener at
utfordringen med å leve
i et fantastisk land som
Norge, som styres etter
demokratiske prinsipper,
men allikevel ikke klarer å
nyttiggjøre seg innovasjon
fra idéhaverne så godt som
de burde er vanskelig
- Kristil Erla Håland

HEALTHTECH med Kristil Erla Håland, Jodacare og Jodapro
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i innovasjon?
Jeg ble interessert i innovasjon
da jeg så at det var et problem
jeg faktisk visste hvordan kunne
løses. Jeg har jobbet i så mange
forskjellige salgsorganisasjoner og
lært så mye underveis, at da jeg så
et problem som trengte en løsning
- så visste jeg hva jeg måtte gjøre.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Aller viktigst er fokuset på brukerne
av Jodacare og Jodapro, og videre
så er kontakten med de som skal
betale for løsningene. Dette er ofte
ikke de samme som brukerne, og
eller ikke de samme som faktisk får
gevinsten av bruken.
Hva fokuserer du på innen
innovasjon?
Jeg fokuserer på å se på verdien
for samfunnet. Det er altfor mange
i dag som jobber redusert fordi de
ikke får den tryggheten de trenger
fra personell rundet den de er glade
i og som er tjenestemottakere i dag.

Hvorfor er det spennende?
Det er spennende fordi vi ser
så tydelig at vi løser er problem
og at våre brukere er så veldig
fornøyd! Når vi nå går inn i en
ny innovasjon, nemlig å hjelpe
de pre-hospitale tjenestene å
spare ressurser, miljø og liv. For
ikke å snakke om verdien av å
hjelpe pasientene raskere, så finnes
det ikke noe mer spennende enn
det!
Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
Jeg mener at utfordringen med å
leve i et fantastisk land som Norge,
som styres etter demokratiske
prinsipper, men allikevel ikke klarer
å nyttiggjøre seg innovasjon fra
idéhaverne så godt som de burde er
vanskelig.
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Viktigste prosjekt siste år har
vært implementering av IDporten
for Jodacare og oppstart av
datterselskapet Jodapro.
Dine andre favoritteksempler på
lignende prosjekter, internasjonalt
og nasjonalt?
Nasjonalt: No Isolation , Diffia og
Tikk Talk. Internasjonalt: GrandPad.
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Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden? Kunnskapen om at
du selv kan finne nye måter å jobbe
på, selv om du er ansatt i en bedrift
så vil du alltid ha påvirkningskraft
om du ser nye løsninger.
Hva gjør vi unikt godt i Norge
relatert til alt dette?
I og med vår flate struktur, at det
er så kort vei fra gulvet til daglig
leder, så er det lett å fremme egne
ideer. Det er heller ikke farlig å feile
i Norge, om ditt gründerprosjekt
går skikkelig på trynet så har du et
sikkerhetsnett i NAV og kan komme
tilbake raskt.
Et favoritt fremtidssitat?
Den som gir seg er en dritt.

KURS SPØRSMÅL
Hva er JodaCare?
a) En kommunikasjonsløsning for
pårørende
b) En kommunikasjonsløsning for eldre
c) En kommunikasjonsløsning for
helsepersonell

Kan du dele sensitiv data på JodaCare?
a) Ja, du må logge inn via ID porten for å
bruke appen
b) Nei, du logger kun inn med brukernavn
og passord
c) Du kan velge om du vil logge inn via ID
porten eller ikke

Hva er målet til Jodacare?
a) ´Å få pårørende og helsepersonell til å
samhandle
b) ´Å ha bedre oversikt over hva
helsepersonell gjør
c) At pårørende skal slippe å besøke de
syke like ofte

HEALTHTECH
KRISTIL ERLA HÅLAND
CEO
JODACARE OG
JODAPRO

RIKTIG SVAR
En kommunikasjonsløsning for pårørende

Ja, du må logge inn via ID porten for å
bruke appen

Å få pårørende og helsepersonell til å
samhandle

Scann og besøk bedriften

https://www.jodacare.no/no/hjem

HEALTHTECH med Kristil Erla Håland, Jodacare og Jodapro
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PODKAST #581 NORGE SKAL BLI DATADREVNE. KRISTIN ROTEVATN NYBERG, VISMA BWISE

Tema

Perspektiv

Norge skal bli
datadrevne

BIGDATA
KRISTIN ROTEVATN
NYBERG
DAGLIG LEDER
VISMA BWISE
Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i
Visma bWise, Kristin Rotevatn Nyberg. Kristin er teknolog, og
Visma bWise kobler teknologi og business. Silvija og Kristin
diskuterer hvordan vi kan forvalte data og gjøre den til innsikt
for næringslivet og samfunnet forøvrig gjennom prediksjon
og optimalisering. De reflekterer også rundt spørsmål om
demokratisering av data, viktigheten av å få programmering
inn som fag i skolen, og vår økende forventning til at digital
informasjon vi trenger i øyeblikket skal være tilgjengelig
umiddelbart.

Om bedriften
Visma bWise er et ledende kompetansesenter innenfor
Business Intelligence (BI), advanced analytics, datavarehus og
virksomhetsstyring. Visma bWise har levert analyseløsninger til
over 400 kunder fordelt på ulike bransjer, og har kontorer i Oslo,
Stockholm, Gøteborg og Drammen. De er et av Norges sterkeste
fagmiljø og sammen med sine internasjonale kollegerer leverer
Visma bWise de viktigste prosjektene innen analytics og BI og
deres innsiktsløsninger gir verdi for bedrifter og samfunn.

Refleksjon
Målet er at hele Norge skal bli datadrevne. Men hva med dem som
ikke ønsker? Har nasjonen råd nok til at ikke alle stiller like ivrig
på digitaliseringsfronten som kan medføre uheldige konsekvenser
for at bedriften skal overleve, eller må forebygging ikke bare
finne sted som et tema i helsesektoren, men også på den digitale
utviklingen gjennom aktiv konsekvensopplysning?
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Tema:		

BIGDATA

Gjest:

Kristin Rotevatn Nyberg

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Nye forretningsmodeller
• Dataanalyse
• Kobling mellom teknologi og
business
• Verdiskapning
Anbefalt lesing:

• Dra på konferanser
• Visma har mange gode åpne kurs

Podkast #581

Når vi kan
bruke innsikten og de
datadrevne løsninger for
å effektivisere samfunnet
begynner det virkelig i bli
moro (og viktig!) og jobbe
med tech.
- Kristin Rotevatn Nyberg

BIGDATA med Kristin Rotevatn Nyberg, Visma bWise
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i innovasjon?
Jeg er teknolog og leder
for et selskap med 110
engasjerte analyticshoder.
Innovasjonsinteressen min blir
kraftig trigget i jobbhverdagen;
vi ser hvor mye smartere vi og
kundene våre kan jobbe når vi
forvandler data til innsikt.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Vi kobler teknologi og business.
Norske selskaper er langt fremme i
digitaliseringen, og datamengdene
de har samlet seg er enorm. Likevel
ser vi at de som styrer i bedriftene
har dårlig med tilgang på fersk og
relevant innsikt.
Hva fokuserer du på innen
teknologi/innovasjon?
Demokratisering av data. Vi
må kunne benytte oss av data/
innsikt uten å kunne kode,
skrive sql querys. Innsikten må
ut til alle. Det kan være alle i en
bedrift (ikke bare IT og anlytikerne),
eller alle i samfunnet (ikke bare
journalister, analytikere, forskere).

Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
At alt plutselig handler om
maskinlæring. Mange har kjørt
piloter. Ofte viser det seg at
selve ML-algoritmene ikke er
det mest krevende, men heller
å automatisere hele prosessen,
både den tekniske delen og det
organisatoriske, for å kunne få på
plass en helautomatisert løsning
som spiller på mer enn testdata.
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Et av våre prosjekter er
publisering av statsregnskapet.
Statsregnskapet publiseres en
gang i året, så det er ikke den mest
sanntidsnære løsningen, men det
interessante ligger i hvor godt og
enkelt regnskapsinformasjon blir
presentert.
Dine andre favoritteksempler på
lignende prosjekter, internasjonalt
og nasjonalt?
Det er lett å peke på de
største selskapene i verden:
Google, Facebook, Amazon, Apple.
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Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Programmering. Det burde være
et like selvsagt fag på skolen som
matematikk og språk. Koding er
grunnleggende teknologiforståelse
og er alt for viktig til å være
forbeholdt noen få. Det må
avmystifiseres.
Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
Norge er langt fremme i digi
talisering. Offentlig sektor er
digitalisert, nå må vi effektivisere
og hente ut mer gevinst ved å jobbe
smartere.
Et favoritt fremtidssitat?
«There is nothing so useless as
doing efficiently that which should
not be done at all” – Peter Drucker.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Vi må bli mer datadrevne for å
overleve. Det er ingen snarvei til
ML. Vi må ha orden i sysakene.
Og når vi kan bruke innsikt
og datadrevne løsninger for å
effektivisere samfunnet begynner
det virkelig i bli moro (og viktig!) og
jobbe med tech.

KURS SPØRSMÅL
Hva er felles for de store IT-selskapene,
slik som Facebook, Google, Amazon,
Apple, osv.?
a) De har en datadrevet businessmodell,
men har for mye data som de sliter med
å utnytte
b) De har en datadrevet businessmodell
og klarer å utnytte den dataen de har
c) De har en datadrevet businessmodell
og utnytter oss ved å benytte den dataen
de har

Hva er det viktigste Visma gjør?
a) Å koble teknologi og økonomi
b) Å koble teknologi og business
c) Å koble teknologi og sosiologi

Hvem har sitatet «There is nothing so
useless as doing efficiently that which
should not be done at all”?
a) Peter Gabriel
b) Peter Dinklage
c) Peter Drucker

BIGDATA
KRISTIN ROTEVATN
NYBERG
DAGLIG LEDER
VISMA BWISE

RIKTIG SVAR
De har en datadrevet businessmodell og
klarer å utnytte den dataen de har De
har en datadrevet businessmodell og
klarer å utnytte den dataen de har

Å koble teknologi og business

Peter Drucker

Scann og besøk bedriften

https://www.visma.no/business-intelligence/

BIGDATA med Kristin Rotevatn Nyberg, Visma bWise
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PODKAST #583 DIGITALISERINGEN AV BOLIG- OG BOLIGLÅNSBRANSJEN. METTE AHLQUIST, EIENDOMSVERDI

Tema

Digitaliseringen av boligog boliglånsbransjen

FINTECH
METTE AHLQUIST
CEO
EIENDOMSVERDI

Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO/Adm dir i
Eiendomsverdi, Mette Ahlquist, om hvordan innovasjon bør skje i
tett samarbeid med kundene eller markedet, for det er da det blir
det mest relevant og betalingsvilligheten størst. Eiendomsverdi
AS leverer markedets mest komplette eiendoms-data i realtid
og Mette forteller om hvordan kunder i markedet kan bli tøffere,
og utnytte bestiller-rollen fullt ut, så markedet og leverandørene
faktisk kommer dit vi må i fremtiden. Vi lærer også om hvordan vi
kan forstå nasjonale trender gjennom data fra eiendomsmarkedet.

Om bedriften
Eiendomsverdi AS følger og registrerer aktiviteten i det norske
boligmarkedet daglig. Selskapet leverer tjenester til alle Norges
boliglåns-banker, forsikring, eiendomSMBgling, taksering,
eiendomsutvikling, inkasso og offentlig virksomhet. Eiendomsverdi
AS leverer markedets mest komplette eiendoms-data i realtid,
og har bygget opp en unik database og systemer som støtter
og effektiviserer arbeidsprosessene i en rekke bransjer. Blant
tjenestene som tilbys gjennom disse systemene finnes en
komplett salgs-historikk for boligmarkedet som omfatter alle salg
tilbake til 1985, systemet etakst som er utviklet for å gi banker og
finansinstitusjoner bedre dokumenterte verdivurderinger, systemet
Porteføljevask som gir banker løpende kontroll på boliglånsportefølje, samt den ledende boligpris-statistikken i Norge.

Refleksjon
Hvilke goder kommer ut ifra skiftninger av jobb og stillingstitler
som gir ulike perspektiver fra både kundeperspektiv og
salgperspektiv? Bør utviklingen av et voksende næringsliv til det
bedre oppfordre til skifte av jobb for å skape erfaringer, eller
skapes nok erfaringer som bidrag til utviklingen med konsise
arbeidsforhold?

Perspektiv

Tema:		

FINTECH

Gjest:

Mette Ahlquist

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Bestillerrollen
Eiendomsverdier satt i system
Statistiske modeller
AI i advokatbransjen og
eiendomsbransjen

Anbefalt lesing:

• «Inside the Hive» med Nick Bilton
episode “Is the Housing Market About to
Implode”
• Boligprisstatistikken som kommer ut
hver måned fra Eiendom Norge.
• Boken «Verdsettelse av fast eiendom»
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Det handler mye
om å levere relevant
funksjonalitet til riktig tid.
- Mette Ahlquist

FINTECH med Mette Ahlquist, Eiendomsverdi

138

Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i innovasjon?
Etter å ha jobbet med teknologi i
grensesnittet mellom produkt og
markedet/kunder i mange år både
ser og opplever man hvor viktig
det er å hele tiden jobbe med
forbedringer og innovasjon.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Eiendomsverdi leverer statistiske
verdivurdering av eiendommer
til banker, eiendomSMBglere,
forsikrings - og takstbransjen.
Dette har bidratt sterkt til at disse
aktørene har kommet langt i sine
digitaliseringsprosesser og kan tilby
sine kunder enklere og billigere
produkter og tjenester.
Hva fokuserer du på innen
teknologi/innovasjon?
Vi jobber med «big data» som
samles inn fra mange ulike kilder
for å gjøre verdivurderingene. Vi
har stort fokus på å sikre datakvaliteten fra alle kildene og den
verdiøkningen vi legger på toppen
av dette. I tillegg har data scientists
med bred kompetanse innenfor AI/
ML som også er en viktig teknologi
når vi jobber med så store
datamengder.

Hvorfor er det spennende?
Det er veldig interessant å se
hvordan AI-modellene fungerer
med kvalitetssikrede data vs.
ustrukturerte data, og hvor
treffsikker AI-modellen er i forhold
til de tradisjonelle statistiske
modellene.
Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
Våre kunder har store krav i
forhold til compliance om at disse
algoritmene skal være transparente
og forklarbare. I tillegg skal de
testes/verifiseres regelmessig.
Ivaretakelse av personvern er også
svært viktig.
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
For meg handler det om å prioritere
ressursene slik at vi får mest mulig
fremdrift på innovasjon og utvikling
som kommer kundene til gode,
samtidig som vi leverer stabile
tjenester på oppdaterte plattformer
med den sikkerheten denne type
leveranser krever.
Dine andre favoritt-eksempler på
lignende prosjekter, internasjonalt
og nasjonalt?
Det var et universalt behov
i bankene i flere land for en
AVM-tjeneste omtrent i samme
tidsperiode som Eiendomsverdi
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lanserte tjenesten. Det går mange
parallelle løp i mange europeiske
land på tilsvarende tjenester,
men Norge har fortrinn pga. gode
nasjonale databaser/registre.
Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
Norge er nok det landet i verden
som har det mest transparente
boligmarkedet. Dette gjør at de
internasjonale ratingbyråene gir
bankene i Norge høy score - noe
som igjen betyr at bankene får gode
betingelser på sine obligasjoner
som de bruker får å låne inn penger
som de kan låne ut til sine kunder.
Viktigste poeng fra vår samtale?
Innovasjon bør skje i tett samarbeid
med kundene/markedet for
da blir det mest relevant og
betalingsvilligheten størst.

KURS SPØRSMÅL
Hva står ”FoU” for?
a) Forskning og utdanning
b) Forskning og utvikling
c) Forskning og utforming

Hva driver Eiendomsverdi med?
a) Digitalisering av boliglånsbransjen
b) Digitalisering av boligutleiebransjen
c) Digitalisering av bolig- og
boliglånsbransjen

Hva er databanken til Eiendomsverdi
bygget på?
a) Data fra egne register og private
utenlandske register
b) Data fra eget register og private
Norske register
c) Data fra eget register og offentlige
Norske register

FINTECH
METTE AHLQUIST
CEO
EIENDOMSVERDI

RIKTIG SVAR
Forskning og utvikling

Digitalisering av bolig- og
boliglånsbransjen

Data fra eget register og offentlige
Norske register

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

FINTECH med Mette Ahlquist, Eiendomsverdi
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PODKAST #587 KAMPEN OM OPPMERKSOMHET. MARIANNE BRATT RICKETTS, VIBBIO

Tema

Perspektiv

Kampen om
oppmerksomhet

SOME
MARIANNE BRATT
RICKETTS
FOUNDER & CEO
VIBBIO
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO & Founder
hos Vibbio, Marianne Bratt Ricketts. Vibbio er en app som gjør
det enkelt å bruke video som kommunikasjonsformat. I episoden
forteller Marianne hvorfor er det blitt et så stort behov for video i
markedskommunikasjon og hvordan man når frem til forbrukeren,
både effektivt og økonomisk.

Om bedriften
VIBBIO er en raskt voksende tech-startup, lokalisert i Oslo.
VIBBIO jobber med løsninger som gir de mest effektive
kommunikasjonsformene for ulike virksomheter. Deres
SaaS-plattform gjør det mulig for bedrifter å enkelt lage "riktig"
merkevareinnhold for all intern og ekstern bruk, og løsningen
fjerner behovet for dyre og tidkrevende prosesser. VIBBIO sin
visjon er å gjøre smart video tilgjengelig, rimelig og automatisk.

Refleksjon
Lytt til podcast

Vibbio har skapt en software-applikasjon for bedrifter,
som lar ikke-eksperter sømløst ta i bruk video som
kommunikasjonsformat. Marianne nevner også selskapet Canva
som har gjort tilgangen på design og layout tilgjengelig for ikkeeksperter. Med fler og fler løsninger som gjør ting som video,
design etc. tilgjengelig for amatører, blir det da bruk for eksperter
i fremtiden?

Tema:		

SOME

Gjest:

Marianne Bratt Ricketts

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Videoteknologi
Strømming
Forbrukeradferd
Merkevarebygging

Anbefalt lesing:

• Marianne sin anbefalte artikkel som viser
nytteverdien av video - winning with
video marketing
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I en overbelastet
digital virkelighet ligger
nøkkelen i å skape
informasjon som tiltrekker
seg vår oppmerksomhet,
og overfører verdi i korte,
effektive øyeblikk.
- Marianne Bratt Ricketts

SOME med Marianne Bratt Ricketts, Vibbio
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i innovasjon?
Jeg er administrerende i
videoteknologiselskapet VIBBIO.
Da jeg flyttet hjem til Norge,
etter 14 år i utlandet, startet jeg
et livsstilsmagasin for å løfte
frem spennende destinasjoner,
entreprenører og unike opplevelser
i Norge og Norden. Det var spiren
til min innovasjonsinteresse. Da jeg
noen år senere ble redaktør for et
rent innovasjonsmagasin, kunne
jeg virkelig dedikere meg til dette
feltet.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Vi lærer sammen. Vi eksperi
menterer masse (prøver og feiler),
og vi er svært nysgjerrige på
hvordan hele tiden forbedre alle
våre prosesser. I en startup finnes
det som kjent ingen oppskrifter noe
sted, så det å teste, analysere og
forbedre er eneste veien fremover.
Hva fokuserer du på innen
teknologi/innovasjon?
Misjonen vår er å skape tekniske
løsninger som gir tilgang på
den mest effektive formen for
kommunikasjon. Nå bygger
vi en software-applikasjon
143 SOME med Marianne Bratt Ricketts, Vibbio

for bedrifter som lar ikkeeksperter sømløst ta i bruk video
som kommunikasjonsformat,
både til interne og eksterne
kommunikasjonsbehov og
oppgaver som f.eks markeds
føring, salg, kundeservice, HR og
internkommunikasjon m.m.
Hvorfor er det spennende?
Fordi video er bevist å være det
klart foretrukne onlineformatet,
og dermed det som fungerer mest
effektivt for å treffe og engasjere
det digitale publikum - både innad
på arbeidsplassen og i alle de store
digitale sosiale plattformene.
Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
Jeg synes det er interessant
(og frustrerende) med endel
av de situasjonene vi opplever
som kvinnelige foundere av
techselskaper innenfor tilgang
på kapital - fra et miljø med slik
enorm overvekt av menn (som
investerer i menn).
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Masse utfordrende oppgaver som
å innhente kapital, videreutvikle
organisasjonen, planlegge for
viktige kommende mål, med
relasjonsbygging og samarbeid også
utover i nye markeder.

Dine andre favoritteksempler på
lignende prosjekter, internasjonalt
og nasjonalt?
Canva har gjort for tilgangen
på design og layout, det
som VIBBIO skaper for tilgangen
på video som format. De har skapt
et intuitivt, praktisk og elegant
produkt som er blitt en favoritt
verden over.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Livslang læring.
Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
Vi er gode på teknologi, og allerede
gjennom skolegangen har vi nå
tilgang på digitale plattformer
og læring. Det gir et godt
utgangspunkt for gode vaner.

Et favoritt fremtidssitat?
The future belongs to the curious.
Viktigste poeng fra vår samtale?
Bedrifter er nødt til å innse at
publikum har overtatt makten. I
en overbelastet digital virkelighet
ligger nøkkelen i å skape
informasjon som tiltrekker seg vår
oppmerksomhet og overfører verdi i
korte og effektive øyeblikk.

KURS SPØRSMÅL
Hvor stor prosentandel av informasjonen
som blir publisert offentlig og internt
treffer ikke publikum?
a) 60 %
b) 80 %
c) 90 %

Hvilket budskap ønsker Vibbio å
formidle?
a) Internt i organisasjoner
b) Til forbrukermarkedet
c) Både til forbrukermarkedet og internt i
organisasjonene

Hva er Canva?
a) Et designverktøy som gir grafiske
designere tilgang til avanserte verktøy for
å lage fine layouts
b) Et designverktøy som gir alle
muligheten til å enkelt lage fine layouts
c) En videoredigeringsløsning som er
enkel for alle å bruke

SOME
MARIANNE BRATT
RICKETTS
FOUNDER & CEO
VIBBIO

RIKTIG SVAR
90 %

Både til forbrukermarkedet og internt i
organisasjonene

Et designverktøy som gir alle muligheten
til å enkelt lage fine layouts

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

SOME med Marianne Bratt Ricketts, Vibbio
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PODKAST #589 DIGITAL BEVISHÅNDTERING, DELING OG INTERAKSJON PÅ TV. ANNE GRETLAND, FOTOWARE

Tema

Perspektiv

Digital bevishåndtering,
deling og interaksjon på
tv
SOFTWARE
ANNE GRETLAND
CEO
FOTOWARE

Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i FotoWare,
Anne Gretland, om hvordan innovasjon gjør det enklere for folk å
ta i bruk en tjeneste. FotoWare er et norsk programvareselskap
som i løpet av 20 år har blitt en verdensledende leverandør av
DAM-løsninger (Digital Asset Management). Anne forteller om
hvordan FotoWare innoverer for politiet i Norge, ved å hjelpe dem
med å effektivisere sin etterforskning. I podcasten diskuterer også
Silvija og Anne hvordan vi kan finne de gode rollemodellene, slik vi
kan inspirere flere unge kvinner til å velge teknologifag.

Om bedriften
FotoWare er et norsk programvareselskap som i løpet av 20 år har
blitt en verdensledende leverandør av DAM-løsninger (Digital Asset
Management). FotoWare ble grunnlagt i 1997 av Ole Christian
Frenning (tidligere pressefotograf 1974-1985 og fotoredaktør i
Aftenposten 1985-1991) og Anders Bergman (tidligere leder for
utvikling i Hasselblad Electronic Imaging 1985 - 1994), og var en av
de første i verden å tilby et DAM-system.

Refleksjon
Hvorfor niholder folk på sin gamle måte å gjøre ting på? Hvorfor
utsetter man noe som gjør jobben sin enklere?

Tema:		

SOFTWARE

Gjest:

Anne Gretland

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•
•

ODA nettverket
Mangfold
Software
“Teknologi førekort”
Innovasjon

Anbefalt lesing:

• The Phoenix Project (tech)
• The Originals (business)
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Verden etterspør
software som aldri før. Det
er nå det starter
- Anne Gretland

SOFTWARE med Anne Gretland, FotoWare
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i innovasjon?
Jeg har alltid vært opptatt av
hvordan innovasjon kan gjøre ting
lettere og enklere, og med færre
steg. Innovasjonsinteressen ble for
alvor vekket til live da jeg startet å
jobbe i Microsoft i 1998.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben? Det å lage software som
gjør en forskjell for politiet er
noe som inspirerer og motiverer
oss til å hele tiden forbedre oss
og produktet vårt. Å gi verdi til
kundene våre, ved å hjelpe de med
å forenkle komplekse workflows,
gjennom ny teknologi.
Hva fokuserer du på innen
innovasjon? En forbedret
kundeopplevelse og økt verdi for
kunden, kombinert med «Wow»
opplevelser. Når FotoWare sine
kunder opplever at det vi har laget
er noe de ikke kan klare seg uten.
Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
At Robotene skal ta over verden.
Jeg tenker at roboter kan bidra
mye i for eksempel helsesektoren
og gjøre farlige oppdrag som nå
mennesker utfører og i fremtiden
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kan skånes for. Selvsagt vil det
påvirke jobber som man har i dag,
men det vil også dukke opp andre
behov og andre arbeidsfelt som
ikke finnes i dag.
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Være med på å gjøre vårt produkt
så tilgjengelig for integrasjoner
på tvers at nevnte Politiet på
Island kan jobbe tettere med
sykehus for enklere identifisering
av for eksempel missing persons.
Og for Politiet i Tyskland
har FotoWare løsningen blitt
integrert med public uploader slik
at publikum kan laste opp bilder
fra opptøyer eller andre hendelser
via mobilen slik at man lettere
kan identifisere åsteder for
opptøyer fortløpende og i sanntid
og ser hvor bevisene er hentet
fra på et kart. Politiet i Tyskland
bruker FotoWare både til å samle
inn alle crime scene bilder, men
også legge på kommentarer
og ringe rundt bildet direkte i
verktøyet slik at man kan sam
handle på tvers uten å skrive ut og
skrive på.

Dine andre favoritteksempler på
lignende prosjekter, internasjonalt
og nasjonalt? Det er ikke
mange software selskaper som
er hardware neutral som gjør
lignende integrasjoner. Det er
derfor FotoWare er en av topp 3
innen Digital Evidence Systems
(DEMS) i verden. Vi jobber tett med
våre kunder for å hele tiden vite hva
de trenger for å kunne gjøre jobben
sin enda bedre.
Hva gjør vi unikt godt i Norge
relatert til alt dette?
Jeg mener at noe av det som
er unikt med Norge er at det
offentlige er sterke pådrivere
og tilrettelegger for nyskaping
og nytenking, gjennom for
eksempel StartupLabs og lignende.
Og gjennom Skattefunn og Design
Drevet innovasjon prosjektene.

Et favoritt fremtidssitat?
“If at first you don't succeed,
dust yourself off, and try again”.
(en sang av Aaliya).

KURS SPØRSMÅL
Hvor kommer FotoWare opprinnelig fra?
a) Filmindustrien
b) Nyhetsbransjen
c) Turistbransjen

Hvorfor ble Oda-nettverket opprettet i
utgangspunktet?
a) For at kvinner skulle bevise for menn i
IT-bransjen at de også kan teknologi
b) For at kvinner skulle ha gode
rollemodeller å se opp til i IT-bransjen
c) For at kvinner innen IT-bransjen skal
vite om hverandre

Hvor mange medlemmer har Odanettverket i dag?
a) 14000 medlemmer
b) 10000 medlemmer
c) 9000 medlemmer

SOFTWARE
ANNE GRETLAND
CEO
FOTOWARE

RIKTIG SVAR
Nyhetsbransjen

For at kvinner skulle ha gode
rollemodeller å se opp til i IT-bransjen

14000 medlemmer

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

SOFTWARE med Anne Gretland, FotoWare
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PODKAST #590 UTRYDDE PAPIRFAKTURAEN. EMMA TRYTI, VIPPS ECOMMERCE & INVOICE

Tema

Perspektiv

Utrydde papirfakturaen
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CCO hos Vipps
eCommerce & Invoice, Emma Tryti, om det å skape noe så bra at
massene tar det i bruk, selv om det er helt nytt. De diskuterer hva
som var suksessfaktorene til VIPPS, som gjorde at de lyktes så
godt, og Emma forteller om hvordan de samlet det riktige teamet
for å ta VIPPS fra å være en bitte-liten start-up innad i DNB, til å
bli det VIPPS er i dag.

FINTECH
EMMA TRYTI
CCO
VIPPS ECOMMERCE &
INVOICE
Podcaster gjort i samarbeid med:

Om bedriften
Vipps er en applikasjon som kan lastes ned til smarttelefoner
(iOS og Android), tilgjengelig i App Store og Google Play. Siden
2017 utgjør tjenesten et frittstående selskap innen digitale
betalings-, og ID-løsninger. Vipps ble først lansert av DNB 30. mai
2015, som en digital betalingstjeneste for smarttelefoner mellom
privatpersoner. I 2018 innførte Vipps såkalt straksbetaling, som
innebærer at kundene uavhengig av bank vil få pengeoverføringer
direkte inn på konto. Samme år gjorde Vipps det også mulig å
sjekke saldoen på registrert bankkonto. I 2018 fusjonerte også
Vipps AS med BankID AS og BankAxept AS etter godkjenning fra
Finansdepartementet.

Refleksjon
Lytt til podcast

Utdanning og kompetansebygging fokuserer i stor grad på
“tenking innenfor boksen” mens vi i en verden hvor teknologien
utvikler seg i en voldsom fart trenger mer av det motsatte. Hva
er det motsatte? Og hvordan kan dette implementeres inn i
utdanningsinstitusjoner?

Tema:		

FINTECH

Gjest:

Emma Tryti

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•
•

Netthandel
Vennebetaling
Skalering
Gjennomføringsevne
“gut feeling”

Anbefalt lesing:

• Podcasten til Shifter
• Podcasten til Medium “Skjærmhjærnan”
av Anders Hansen
• Is google making us stupid? av Nicholas
G. Carr weBloom.no
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For å skape det
helt nye trenger vi å tenke
utenfor boksen og se
sammenhenger mellom
teknologi og forretning og
mellom ulike teknologier.
En god start er å sette seg
ambisiøse mål, det gjør
noe med mindset.
- Emma Tryti

FINTECH med Emma Tryti, Vipps eCommerce & Invoice
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i innovasjon?  
Jeg er en problemløser som drives
av skaperglede. Ble interessert i
innovasjon fordi jeg elsker å knekke
koder som skaper eksponentiell
vekst innenfor områder som
historisk har vært sett på som
lineære.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?  
Forenkler hverdagen for folk flest.
Hva fokuserer du på innen
teknologi/innovasjon?
Jeg pleier å splitte innovasjon i to
bein, hvor det ene er inkrementell
forbedring og det andre er å skape
det helt nye. Jeg fokuserer på det
sistnevnte og jobber med å knekke
koder som raskest mulig fører til en
vekst som kan lignes eksponentiell.
Det krever et litt annet mindset og
en litt annen metodikk enn å jobbe
med inkrementell forbedring.
Hvorfor er det spennende?  
Fordi det handler om å
“connect the dots”, og fordi det kan
forandre verden! Og fordi jeg trigges
av å gjøre det umulige mulig!

Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
Utdanning og kompetansebygging
fokuserer i stor grad på “tenking
innenfor boksen”, mens vi i en
verden hvor teknologien utvikler
seg i en voldsom fart trenger mer
av det motsatte.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette? Vi er gode på samarbeid.
Samhandling er en naturlig del av
måten vi jobber og lærer på, og
her mener jeg nordiske land skiller
seg ut. Konkrete eksempler er
samarbeid innenfor bank sektoren
generelt og Vipps spesielt.

Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Bli det første landet i verden som
har utryddet papir fakturaen.

Et favoritt fremtidssitat?
“Tørr å kombinere innsikt og gut
feeling”

Dine andre favoritt-eksempler på
lignende prosjekter, internasjonalt
og nasjonalt?
Sparkesykkel-konseptet nasjonalt
og internasjonalt fordi det kobler
så mange teknologier og konsepter
sammen, og fordi vi bare sett
starten av utviklingen.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?  
Problemløsning. Jeg tror
morgendagens konkurransekraft
skapes av mennesker som ser
sammenhengen mellom teknologi
og forretning, mellom ulike
teknologier og mellom ulike
mennesker og selskaper. Jeg har en
drøm å om å tilrettelegge for større
grad av slik kompetanse gjennom
smart bruk av kunstig intelligens i
utdanning.
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Viktigste poeng fra vår samtale?
For å skape det helt nye trenger
vi å tenke utenfor boksen og se
sammenhenger mellom teknologi
og forretning og mellom ulike
teknologier. En god start er å sette
seg ambisiøse mål og gjøre noe
med det.

KURS SPØRSMÅL
Hva var en av de største
suksessfaktorene til Vipps med å jobbe
fra Norge?
a) Vi har bred kunnskap og gjør stor
satsing
b) Vi er et lite land med god
samarbeidsevne
c) Flere og flere velger utdanning
innenfor teknologi

Hva mener Emma er et viktig komponent
for fremtiden med å utvikle nye
konsepter?
a) Problemløsning
b) Konkurranseinstinkt
c) Selvsikkerhet

Hvor mange papirfakturaer ble
digitalisert på ni måneder på grunn av
Vipps?
a) 3 millioner
b) 30 millioner
c) 13 millioner

FINTECH
EMMA TRYTI
CCO
VIPPS ECOMMERCE &
INVOICE

RIKTIG SVAR
Vi er et lite land med god
samarbeidsevne

Problemløsning

30 millioner

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

FINTECH med Emma Tryti, Vipps eCommerce & Invoice
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PODKAST #591 TENK MODIG RUNDT NORGES DIGITALE MULIGHETER. INGVILD MYHRE, ISTYRELSEN

Tema

Perspektiv

Tenk modig rundt norges
digitale muligheter

LØRNBIZ
INGVILD MYHRE
DAGLIG LEDER
ISTYRELSEN

Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i
iStyrelsen, Ingvild Myhre, om erfaringer hun har gjort seg gjennom
20 år som leder i norsk næringsliv. Ingvild har tidligere jobbet
i selskaper som Alcatel, Telenor Mobil og Network Norway. I
podcasten diskuterer Silvija og Ingvild hvordan vi kan anvende de
store fordelene vi har som et av verdens rikeste samfunn på nye
måter i den digitale fremtiden. Og hvordan kan vi hjelpe styrene
rundt om i Norge til å bli bedre på digitalisering?

Om bedriften
iStyrelsen tilbyr rådgivingstjenester relatert til eierstyring
og selskapsledelse med særlig fokus på assistanse til
verdiskapende og bærekraftig styrearbeid. Hovedtjenestene
består av: Styreopplæring, fasilitering av styrenettverksgrupper
for kontinuerlig kompetanseutvikling og nettverksbygging,
styreevaluering med henblikk på styrets egenutvikling og
kundeorientert rådgivning innen eierstyring og selskapsledelse.
Selskapets partnere har lang erfaring innen bedriftsledelse
og styrearbeid nasjonalt og internasjonalt, styreopplæring,
styreevaluering og mentoring innen ledelse og styrearbeid.

Refleksjon
Når det kun er tre uavhengige telekomleverandører som har sin
egen infrastruktur, er det da et konkurranseutsatt marked?

Tema:		

LØRNBIZ

Gjest:

Ingvild Myhre

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•
•
•

Velferdsøkonomi
Olje- og gasseventyret til Norge
Konkurransekraft
Telekommarkedet i Norge
Norsk næringsliv
Behov i norske styrerom

Anbefalt lesing:

• ida særneberg - programleder på
markedsføring

153

LØRNBIZ med Ingvild Myhre, iStyrelsen

Podkast #591

Det handler om å
ha den lille utfordreren,
den som ikke skal ha 50%
markedsandel, men heller
være en liten utfordrer
som kan være med på å
fremme innovasjon og økt
konkurranse. Det er bra
for kundene, men det er
også bra for tilbyderne som
får oppleve en litt annen
form for konkurranse.
- Ingvild Myhre

LØRNBIZ med Ingvild Myhre, iStyrelsen
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i innovasjon?
Nysgjerrig jente fra nord med et
optimistisk syn på det meste og
sterk tro på at teknologi kan bidra
til gode løsninger på mye!
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?   
Se positivt, men og kritisk på
utfordringer.
Hva fokuserer du på innen
innovasjon?  
Utgjøre en forskjell. Oppnå
forbedringer.
Hvorfor er det spennende?  
Se resultater av gode/nye løsninger.
Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?  
De enorme mulighetene teknologi/
digitalisering gir. Muligheter
som både gir fantastiske gode
løsninger/tjenester ++, men og kan
misbrukes. Klima!
Dine egne relevante prosjekter
siste året?  
Velferdsteknologi. Få flere i arbeid/
på skole.
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Dine andre favoritteksempler på
lignende innovasjon, internasjonalt
og nasjonalt?
Danmark. Estland bla.
Hva gjør vi unikt godt i Norge
relatert til alt dette?
Vi har en konkurransedyktig
ingeniør-kraft! Lite hierarki.
Fornuftig lønn. Vant til å bruke
teknologi. God kjøpekraft.

KURS SPØRSMÅL
Hva kan økt konkurranse i markedet
bidra til?
a) Færre kunder per tilbyder
b) Skape mer innovasjon
c) Det skaper priskriger som hele
markedet taper på

Hva mener Ingvild at Norge bør gå ett
steg videre med for å satse på?
a) Kombinere energikraft
b) Gründere og startups
c) Digitalisering i eldreomsorgen

Hva kan et styre gjøre for å forbedre
seg?
a) Være nysgjerrig og åpen for
digitalisering
b) Digitalisere seg så raskt som mulig for
å stå opp mot konkurrentene
c) Innhente eksperter for å ta avgjørelser
innen digitalisering

LØRNBIZ
INGVILD MYHRE
DAGLIG LEDER
ISTYRELSEN

RIKTIG SVAR
Skape mer innovasjon

Kombinere energikraft

Være nysgjerrig og åpen for digitalisering

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

LØRNBIZ med Ingvild Myhre, iStyrelsen
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PODKAST #593 DIGITALISERING OG SVEISING. KATHRINE MOLVIK, FEC

Tema

Perspektiv

Digitalisering og sveising

BUILDTECH
KATHRINE MOLVIK
CEO OG EIER
FEC

Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

157 BUILDTECH med Kathrine Molvik, FeC

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO og Eier av
FeC, Kathrine Molvik. Katrine Molvik er tidligere hovedstyremedlem
i Norsk Sveiseteknisk Forbund og blie i 2016 kåret til Female
Entrepreneur Norway av Innovasjon Norge. I denne samtalen med
Silvija, forteller Kathrine om hvordan FeC hjelper sine kunder
med å tenke nytt, og utvikler løsninger for å effektivisere både
produksjon og kommunikasjon. De konverserer om ulike måter
å jobbe mer sammenkoblet på, og om hvordan kunnskapen i
byggebransjen oppgraderes.

Om bedriften

Tema:		

BUILDTECH

Gjest:

Kathrine Molvik

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

BERGEN

Vert:		

Silvija Seres

FeC ble stiftet 1. juni 2014 av Kathrine Molvik. Norge er et dyrt
produksjonsland, og derfor vil FeC ta delingsøkonomien inn i
industri og næringsliv. FeC er i dag et kompetansesenter innen
sveis og materialteknologi med avdelinger i Bergen, Stavanger,
Danmark og Polen. Firmaet består av sveiseingeniører og
-inspektører, som har faglig tyngde og bred erfaring innen
subsea, shipping, offshore, flyindustri og energisektoren.
FeC har også lang erfaring fra ulike sertifiseringsselskap. FeC
AS har spisskompetanse innen tre kjerneområder. Disse er
sveiseingeniørtjenester, opplæring og forskning.

Du vil LØRNE om:

Refleksjon

Anbefalt lesing:

Et kjent problem som kan oppstå i de fleste bedrifter er
dårlig kommunikasjon. Dette medfører ofte forsinkelser i
arbeid, ansvarsfraskrivelser og misforståelser. Vil investering
i klarere rollebeskriveler av arbeiderenes rolle hjelpe på
kommunikasjonen, eller er det personlig arbeidsmoral som truer
kommunikasjonsleddene?

• Byggbransjen kulturforskjeller
• Opplæring
• Sveising

• fec.as

Podkast #593

Jeg tror vi burde
bruke mer fokus på
hvordan vi kommuniserer
og bruker ressurser, fordi
jeg mener at her kan vi
spare mye tid og penger.
- Kathrine Molvik

BUILDTECH med Kathrine Molvik, FeC
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i innovasjon?
Jeg arbeidet innenfor en nisje
(sveising) og gjennom erfaring så
jeg at hele bransjen arbeidet på en
lite effektiv måte, så det var dette
jeg mente jeg kunne prøve å endre
på.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Vi utfordrer kunden våre til å tenke
nytt og ser etter løsninger for å
effektivisere både produksjon og
kommunikasjon i prosjektene til
våre kunder
Hva fokuserer du på innen
teknologi/innovasjon?
Faktisk egentlig på hvordan vi
kommuniserer og bruker ressurser,
fordi jeg mener at her kan vi spare
mye tid og penger.
Hvorfor er det spennende?
Det er aldri en kunde eller en dag
som er lik, og det er alltid nye
problemstillinger.
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Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Internasjonaliseringsprosjektet vårt
på Gran Canaria.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Digitalisering i alle ledd og
kommunikasjon.
Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
Vi har en stor vilje til å jobbe med
digitalisering og mye ressurser
blir lagt i dette, vi har også et
lavt hierarki struktur som gjør
at vi lettere kan fokusere på god
kommunikasjon i alle ledd og
mellom disipliner.

KURS SPØRSMÅL
Hvilke tre kjerneområder har FeC AS
spisskompetanse i?
a) Sveiseingeniørtjenester, opplæring og
forskning
b) veiseingeniørtjenester, kommunikasjon
og videreutvikling
c) Sveiseingeniørtjenester og salg- og
forretningssanalyse for byggebransjen

Hva er enda mer viktig å tenke på i en
bedrift nå som det meste er digitalisert?
a) God kommunikasjon gjennom alle ledd
b) Være klar over hvilke kanaler man kan
bruke via sosiale medier for å nå flere
potensielle kunder
c) Oversiktlig loggføring

Hva kan være et kontroversielt hinder
ved digitalisering av arbeidsplasser?
a) Ansatte som mener teknologien tar
over deres arbeid
b) At bedriften ønsker å beholde gammel
kompetanse og fortsette med kjente
prosedyrer
c) Det vil alltid komme bedre løsninger
og noen bedrifter kommer aldri i gang
siden det blir lettere å vente på neste
løsning som vil være bedre

BUILDTECH
KATHRINE MOLVIK
CEO OG EIER
FEC

RIKTIG SVAR
Sveiseingeniørtjenester, opplæring og
forskning

God kommunikasjon gjennom alle ledd

At bedriften ønsker å beholde gammel
kompetanse og fortsette med kjente
prosedyrer

Scann og besøk bedriften
https://fec.as/

BUILDTECH med Kathrine Molvik, FeC
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PODKAST #594 OPTIMIZE FOR LUCK. ANETTE STÅLØY, DIRTYBIT

Tema

Perspektiv

Optimize for luck

GAMETECH
ANETTE STÅLØY
VP OF BUSINESS &
MARKETING
DIRTYBIT
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med VP of Business &
Marketing i Dirtybit, Anette Ståløy, om hva selskapet har lært seg
om produktutvikling etter å ha lansert 6 spill, hvorav 3 spill er
lansert i Fun Run serien, som har vært tre store suksesser. Silvija
og Anette diskuterer hvilke mekaniSMBr som aktiveres hos oss
gjennom spill, og som gjør folk villige til å bruke så mye penger,
etterhvert som man investerer mer tid i spillene. Anette forteller
også om hvordan man jobber i et marked som spill-bransjen, hvor
man til enhver tid er under sterk konkurranse og utfordres av
teknologi som er i konstant endring.

Om bedriften
Dirtybit ble grunnlagt i 2011 av studenter ved NTNU - Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet, som gikk sammen om å
lage mobilspill. Gründerne ønsket å gjenskape følelsene og de
minneverdige øyeblikkene de fikk fra å konkurrere med hverandre
mens de spilte Mario Kart sammen da de var barn, og å bringe
dette til nye generasjoner på mobile plattformer. De fleste
flerspillerspill for mobil på markedet den gang var basert på å
spille etter tur, så Dirtybit begynte å utvikle spillet “Fun Run”,
der folk kunne ha det moro og spille sammen i sanntid. Spillet
begynte snart å spre seg på skoler i USA, og etter å ha nådd nr. 1
i den amerikanske app store, begynte spillere over hele verden å
spille Fun Run. I dag har Dirtybit sine spill i Fun Run-serien mer
enn 120 millioner nedlastinger over hele verden.

Lytt til podcast

Refleksjon
Apputvikling er i vinden om dagen, og konkurransen er hard.
Hvilken fremtid er i vente for dem som ønsker å fylle på det
eksisterende mangfoldet av spillapplikasjoner?
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Tema:		

GAMETECH

Gjest:

Anette Ståløy

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

BERGEN

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•
•

Spillutviking
Kommersialisering
Rekruttering
“kill your darlings”
Viralitet

Anbefalt lesing:

• Ikke les, men spill!

Podkast #594

Det er så viktig å
“optimize for luck”, det
har vist seg veldig viktig
for oss i vår suksess. Vi har
oppnådd viralitet, og det
handler ofte om flaks, men
man må legge til rette for
det så man er klar dersom
det først kommer
- Anette Ståløy

GAMETECH med Anette Ståløy, Dirtybit
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i teknologi?
Født og oppvokst i Bergen, og ble
tidlig interessert i teknologi. Jeg
hadde aldri drømt om å jobbe med
spillteknologi – kom ikke engang
på at det kunne være en mulighet.
I dag jobber jeg i Dirtybit i en
spennende rolle i ledergruppen,
og har vært med side 2015. Ellers
gift med Raimond som også jobber
innen IT, og vi har 2 barn (som ser
ut til å bli gode gamere).
Hva er det viktigste dere gjør
på jobben? Det viktigste vi gjør
er å lære, å utforske, prøve og
feile. Dette gjelder både innenfor
teknologi, men også når det gjelder
å bygge organisasjon, struktur og
om hvordan vi best kan tilrettelegge
for læring og kompetanseutvikling.
Hva fokuserer du på innen
teknologi? Jeg jobber blant annet
med plattformen vi bruker for å
optimalisere reklameinntektene
våre og med ulike plattformer
og verktøy for å markedsføre
produktene våre. Vi jobber med å
sikre at appene våre er synlige i app
stores, og med å forstå hvordan
algoritmer påvirker synlighet og
nedlastinger.
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Hvorfor er det spennende?
Veldig mye handler om flaks, men
vi må jo tilrettelegge for flaks. Man
vinner jo ikke i lotto om man ikke
kjøper loddet. Jeg liker å snakke
om “Optimizing for luck”.
Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
Jeg er veldig interessert i temaer
innen mangfold i arbeidslivet,
i rekruttering og ubevisst
kjønnsdiskriminering. Diskusjoner
jeg trives i er med selskaper som
klager over at de ikke får kvinnelige
søkere til stillinger de lyser ut.
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
I min jobb har jeg mange
prosjekter og rollen min er delt
mellom ledelse, markedsføring og
forretningsutvikling. Vi har vært
gjennom vekstfase i selskapet,
inkludert utvidelse av ledergruppen.
Det siste året fikk jeg også være
med på å etablere Women in
Games Norway som jeg synes er
veldig givende.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Dataanalyse og brukerdata! Det
som vi jobber med for spill er også
veldig relevant for mange andre
bransjer.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
Det som er unikt i Norge, og
kanskje spesielt i Norden, er den
åpenheten og villigheten til å
dele kompetanse. Vi ser ikke på
hverandre som konkurrenter.
Et favoritt fremtidssitat?
“If you ASSUME, you make an ASS
of U and ME” - Stein Lavik.
Viktigste poeng fra vår samtale?
Kunnskapen og kompetansen
til de som jobber med spill og
spillteknologi er svært relevant
for mange andre bransjer. Og når
vi jobber i markeder med sterk
konkurranse, med teknologi som
endres hele tiden, må vi “optimize
for luck”.

KURS SPØRSMÅL
Hva er Dirtybit, og hva gjør de?
a) Et selskap som utvikler Tv-spill
b) Et selskap som utvikler spill for
mobiler
c) Et selskap som utvikler data spill som
skal brukes i undervisning

Hva heter spillet utviklet av norske
studenter som ble det mest nedlastede
spillet i USA?
a) Fun run
b) Worms
c) PAC-MAN

Hvor mange nedlastninger oppnådde
Dirtybit uten betalt annonsering?
a) 500 000 nedlastninger
b) 2 millioner nedlastninger
c) 100 millioner nedlastninger

GAMETECH
ANETTE STÅLØY
VP OF BUSINESS &
MARKETING
DIRTYBIT

RIKTIG SVAR
Et selskap som utvikler spill for mobiler

Fun Run

100 millioner nedlastninger

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

GAMETECH med Anette Ståløy, Dirtybit
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PODKAST #595 NYTTETEGNING OG SIRKULÆR ØKONOMI . HANNE WETLAND, KNOWIT

Tema

Perspektiv

Nyttetegning og sirkulær
økonomi

LØRNSOC
HANNE WETLAND
DESIGNER
KNOWIT

Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Business Designer
i Knowit, Hanne Wetland, om hvordan et menneske utgjør både
den sterkeste og den svakeste delen i et hvert system. Knowit
AB er et svensk IT-konsulentselskap, som deler virksomheten
sin inn i områdene strategisk rådgivning og systemutvikling. I
podcasten diskuterer Silvija og Hanne hva som kjennetegner
modellen "sirkulær økonomi", og hvordan vi best kan forstå dette
konseptet.

Om bedriften
Knowit AB er et konsulentselskap som, i den stadig raskere
digitaliseringen, skaper unike kundeverdier gjennom å tilby
grenseoverskridende leveranser fra de tre forretningsområdene
Experience, Insight og Solutions. Knowit sitt fortrinn er en
kombinasjon av kompetanse innen design og kommunikasjon,
management consulting og IT. Knowit ble etablert i 1990 og har i
dag ca. 2000 ansatte på 14 kontorer i Sverige, seks i Norge samt
ett i Danmark, Finland og Tyskland.

Tema:		

LØRNSOC

Gjest:

Hanne Wetland

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

BERGEN

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:

Refleksjon

•
•
•
•
•

Visuell tenkning
Innovasjon
Sirkulær økonomi
Industriell symbiosem
Klynger

Hvordan kan vi få ledere med på å tenke nytt i sin bedrift i retning
sirkulær økonomi i mylderet av andre arbeidsoppgaver?

Anbefalt lesing:

• Ellen macarthur foundation - social
economy
• Følg Cathrine Barth i sosiale medier
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Podkast #595

Vi kan ikke bare
jobbe med en og en kunde,
vi må sette system og ta
ansvar.
- Hanne Wetland

LØRNSOC med Hanne Wetland, Knowit
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i teknologi?
Da jeg jobbet (10 år) i Innovasjon
Norge fikk jeg hver uke møte
folk som driver med innovasjon
i alle bransjer. Ble varig endret.
Tenker hver dag på hvordan
vi kan omstille Norge til å bli
grønt. Sirkulærøkonomien er en
håndfast konkret modell, og jeg
har jobbet mye med å tilpasse
innovasjonSMBtoder til denne.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Det viktigste jeg gjør er å fasilitere
gode prosesser og samtaler. Lage
strategi - og innovasjonSMBtoder
for en sirkulær økonomi. Ting
er ikke nødvendigvis bra for
samfunnet og kloden selv om
det er bra designfaglig eller har
spennende bruk av teknologi.
Knowit lager digitale løsninger
og digital infrastruktur. Vi strever
etter å bruke denne muskelen for
å oppnå et bærekraftig sirkulært
samfunn.
Hva fokuserer du på innen
teknologi? Min «teknologi» er
fasilitering av innovasjonsprosesser
og nyttetegning. Å tegne systemer
på en whiteboard er 100 ganger
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bedre enn diskutere over bordet i
en time. Vi er visuelle. Via kurs gir
jeg folk tegneferdigheter.
Hvorfor er det spennende?
Vi skal legge om samfunnet
vårt. Fra organisasjonsnumre
til sirkulære systemer.
Sirkulærøkonomien er visuell. Det
er kart over strømmer (energi,
penger, folk, materialer, søppel).
Tegning på jobben har aldri vært
viktigere.
Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
Organisasjonsnummerets
(kortsiktige) økonomiske
lønnsomhet vs. samfunnets behov
for bærekraftige sirkulære system
drevet av flere organisasjonsnumre,
og - privat og offentlig
finansiering mtp dette.
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Jeg har holdt flere kurs og
workshop i innovasjonSMBtoder for
en sirkulær økonomi (i samarbeid
med Circular Norway). Hatt
ca 25 tegnekurs for voksne i
2019, og jobbet sammen med
BIR for å se med nye øyne på
produsentansvarsordningen.

Dine andre favoritteksempler på
din type teknologi internasjonalt og
nasjonalt?
Jeg blir inspirert av
infrastrukturprosjekter som f.eks
Wasteiq. Synes også prosjektet
"Elskede by" der Ragn-Sells
og Bring samarbeider er til
etterfølgelse. Prøver å være et godt
eksempel for andre med å tegne i
enhver sammenheng.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Tegning selvsagt. Jeg tror alle
hjerner jobber bedre om de lærer
nyttetegning i skoleverket.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
Det er en økende forståelse for
sirkulærøkonomi. Jeg har hengt litt
rundt avfallsbransjen og synes det
er utrolig mye spennende som skjer
der om dagen.
Et favoritt fremtidssitat?
Hadde denne hengende over
sengen på barnerommet mitt. Den
gjelder fortsatt: «Vi har ikke arvet
jorden av våre forfedre, men lånt
den av våre barn.»
Viktigste poeng fra vår samtale?
Jobb visuelt. Tegn mer. Jobb med
systemet. Bærekraft og sirkulær
økonomi er systemet mellom
organisasjonene.

KURS SPØRSMÅL
Hva er poenget med en sirkulær
økonomi?
a) Å skape en bærekraftig
forretningsmodell som gagner samfunnet
og bedriften på lang sikt
b) Å tjene penger raskt for at flere
bedrifter skal overleve konkurransen i
markedet
c) Å skape økt konkurranse blant
bedrifter på tvers av ulike industrier

Hva er viktig å gjøre som
industridesigner?
a) Hele tiden holde seg oppdatert på de
nyeste trendene
b) Forstå teknologien og de grafiske
verktøyene bak designet
c) Se samfunnet fra et menneskelig
perspektiv

Hva gjør Sirkulærskolen?
a) Gir barn i skolen kunnskap om hva en
sirkulær økonomi er
b) Gir private aktører kunnskap om hva
som menes med en sirkulærøkonomi
c) Hjelper ledere og mellomleder å
bli kjent med hva sirkulær innovasjon
innebærer

LØRNSOC
HANNE WETLAND
DESIGNER
KNOWIT

RIKTIG SVAR
Å skape en bærekraftig forretningsmodell
som gagner samfunnet og bedriften på
lang sikt

Se samfunnet fra et menneskelig
perspektiv

Hjelper ledere og mellomleder å bli kjent
med hva sirkulær innovasjon innebærer

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

LØRNSOC med Hanne Wetland, Knowit
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PODKAST #596 UTFORDRE ANTAGELSER. CECILIE WIAN, KNOWIT

Tema

Perspektiv

Utfordre antagelser

CYBERSEC
CECILIE WIAN
SENIOR KONSULENT
KNOWIT

Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Senior Konsulent
i Knowit, Cecilie Wian, om det at vi både som privatpersoner og
som samfunn kommer til å bli utsatt for sikkerhetsangrep online,
og at vi derfor må ha en plan for hvordan vi skal agere når dette
skjer. Cecilie og Silvija diskuterer utfordringene med datasikkerhet,
og utfordrer den gjengse oppfatningen om at datasikkerhet er
for komplisert til å sette seg inn i for norske privatpersoner. I
podcasten diskuterer Silvija og Cecilie også mengden teknologiprosjekter som blir utviklet for helsesektoren nå for tiden, som
alle er avhengig av høyt digitalt sikkerhetsnivå, og som uten slike
verktøy står i fare for å skrinlegges.

Om bedriften
Knowit AB er et konsulentselskap som, i den stadig raskere
digitaliseringen, skaper unike kundeverdier gjennom å tilby
grenseoverskridende leveranser fra de tre forretningsområdene
Experience, Insight og Solutions. Knowit sitt fortrinn er en
kombinasjon av kompetanse innen design og kommunikasjon,
management consulting og IT. Knowit ble etablert i 1990 og har i
dag ca. 2000 ansatte på 14 kontorer i Sverige, seks i Norge samt
ett i Danmark, Finland og Tyskland.

Refleksjon
Lytt til podcast
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Software-testere tester beskyttelsen på nettverk, tjenester,
programmer og data mot angrep. Hva med “just do it” ordtaket
som oppfordrer til å hoppe ut i det, med selvrealisering og
mangfoldig næringsliv som resultat. Men hvordan vite hva du må
vite når du ikke vet hva det er å måtte vite? Hvordan skal data –
og informasjonssikkerhet reduseres istedenfor å økes i parallell
med manglende kunnskap om trygg og informasjonssikker
datahåndtering ved oppstart av egen bedrift?

Tema:		

CYBERSEC

Gjest:

Cecilie Wian

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

BERGEN

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Datasikkerhet
Passord
Digital kultur
Risikovurdering

Anbefalt lesing:

• Les deg opp på etikk Nudge av Sunstein
og Tale
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Begynn med å
skjønne hvilke verdier
du har og hvem som er
interessert i disse. Og
husk at det ikke er sånn
at en test som funker for
en bedrift, nødvendigvis
fungerer for et annet
- Cecilie Wian

CYBERSEC med Cecilie Wian, Knowit
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i teknologi?
Jeg er en softwaretester, jobber for
et konsulentselskap Knowit, som
utvikler digitale tjenester for andre.
Akkurat meg, leies ut til firma, for
å hjelpe de med den utviklingen
de gjør selv. Du kan og si jeg er
en sånn digital native; oppvokst
med teknologien i et stort skifte.
Teknologien var bare der så jeg
tenkte ikke så mye over det, men
da internet kom - mitt første møte
med chatterom. Du verden, da
var jeg frelst! Hva er det viktigste
dere gjør på jobben? Utfordrer
antagelser sånn at det vi lager blir
bedre.
Hva fokuserer du på innen
teknologi?
Mennesker og sikkerhet. Eller
brukervennlig sikkerhet.
Hvorfor er det spennende?
Hver lille dings eller sak som lages
påvirkes av den konteksten det ble
skapt og blir brukt i. Teknologien
alene er ikke så interessant for
meg, men hva vi kan få til med den.
Enten det er gode ting, eller ikke
fullt så gode ting.
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Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
Det snakkes mye om at mennesker
er viktige i sikkerhet, men lite om
hva det innebærer. Det er mye
antagelser om at folk må bare ta
seg sammen å slutte og bli lurt. Det
er jeg ikke enig i.
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Det siste året har jeg brukt tid
på hva som skjer i hodet på folk
når man skal lage et passord, og
passordhåndtere for å se om hvilke
som er brukervennlige. For vi er
veldig avhengig av passord, og
passordhåndtere er et meget bra
hjelpemiddel om folk får til å bruke
dem! Om ikke, så er de bare enda
en installert sak som forstyrrer
livet ditt.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Etikk! Utviklingen av teknologi
går raskt og det er mye vi kan
gjøre, men vil vi det? Burde vi det?
Teknologi er ikke nøytral eller
naturgitt.
Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
Datatilsynet, Difi, Norsis...Vi har
mange gode kilder til kunnskap om man bare vil bruke dem.

Et favoritt fremtidssitat?
"A ship in harbor is safe — but that
is not what ships are built for."
— John A. Shedd. In 1981 Grace M.
Hopper.
Viktigste poeng fra vår samtale?
Du kommer til å bli lurt. Ha en plan
for det.

KURS SPØRSMÅL
Hva er som oftest hackere i bunn?
a) Private aktører som har det som
hobby
b) Profesjonelle aktører som har det som
yrke
c) Personer som surfer på The Dark Web

Hvilke ingredienser må en tjeneste
bestå av for å oppnå 100 %
sikkerhetsklarering?
a) Konfidensialitet, integritet og
tilgjengelighet
b) Konfidensialitet, oppfølging og
integritet
c) Tilgjengelighet, ettersyn og integritet

Utviklere har en tendens til å glemme én
av de tre grunnsteinene som er vesentlig
for at en Software-tjeneste skal være
100 % sikker. Hvilken?
a) Konfidensialitet
b) Integritet
c) Tilgjengelighet

CYBERSEC
CECILIE WIAN
SENIOR KONSULENT
KNOWIT

RIKTIG SVAR
Profesjonelle aktører som har det som
yrke

Konfidensialitet, integritet og
tilgjengelighet

Tilgjengelighet

Scann og besøk bedriften
https://www.knowit.no/
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PODKAST #597 MÅLBASERT KOMMUNIKASJON. SILJE BRANDSØY, COX KOMMUNIKASJONSBYRÅ

Tema

Perspektiv

Målbasert
kommunikasjon

SOME
SILJE BRANDSØY
DIGITAL RÅDGIVER
COX
KOMMUNIKASJONSBYRÅ
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med digital rådgiver
i Cox, Silje Brandsøy. Cox er et kommunikasjonsbyrå som
spesialiserer seg på innholdsmarkedsføring. I episoden forklarer
Silje viktigheten av å ha rett innhold til riktig målgruppe. Silvija og
Silje diskuterer også hvorfor det i dag, med så mange nye verktøy,
er vanskeligere å lage godt innhold og nå frem til kunder enn
tidligere.

Om bedriften
Cox er et kommunikasjonsbyrå som er spesialist på
mediekommunikasjon. Cox har eksister i 25 år, og har
i dag kontorer i Bergen og Oslo. Selskapet er en del av
kommunikasjonshuset Media Bergen som de har tette samarbeid
med.

Refleksjon
Vi er veldig opptatt av personvern, samtidig ønsker vi målrettede
tips som matcher våre interesser. Hva veier tyngst i din prioritering
av fravær fra tilpassede tjenester eller økning av tilpassede
tjenester basert på deling av personlig datainformasjon?
Lytt til podcast

Tema:		

SOME

Gjest:

Silje Brandsøy

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

BERGEN

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•
•

Digitalisering i mediebransjen
Nye verktøy
Målrettet innhold
SEO
Konverteringsfasen

Anbefalt lesing:

• Teston.io
• Artikler på Harvard business review
• How brands become icons av D. B. Holt
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SEO er ganske
komplekst, men det man
egentlig gjør er å predikere
hva folk søker på, for å
gjøre seg selv mest mulig
søkbar ved å strukturere
innholdet sitt etter dette.
- Silje Brandsøy

SOME med Silje Brandsøy, Cox Kommunikasjonsbyrå
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Intervju
Hvordan ble du interessert i
teknologi?
Det har jeg lurt litt på selv, men tror
det var da pappa kom hjem til lille
Florø med en CD-spiller fra Finland.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Vi hjelper med hele økosystemet
av digitale medier og kanaler, og
jobber med kundens egne kanaler.
Vi har journalister, grafikere og
mediekonsulenter på laget vårt.
Hva fokuserer du på innen
teknologi?
Bruke data for å lage og sette opp
en helhetlig plan ut fra kundens
målsetninger.
Hvorfor er det spennende?
Vi ser utrolige resultater og gode
effekter ved å sette innhold først,
og bruke teknologien til å lage
godt innhold til rett tid og til rett
målgruppe for å konvertere.
Interessante kontroverser?
Tema som personvernloven.
Ta for eksempel Spotify som
lagrer dataen din og gir deg gode
musikkanbefalinger, noe som vi
gjerne ønsker. Dette er egentlig
markedsføring basert på de samme

data og automatiserte prosesser
man bruker i digital markedsføring.
Forskjellen er at dette blir oppfattet
som positiv bruk av personlig data
og vi er mer villig til å gi fra oss
personlige preferanser, mens på
den andre siden ønsker vi ikke å
gjøre det samme når det er snakk
om digital markedsføring.
Egne relevante prosjekter?
Vi jobber som nevnt med START
Sandsli – boligprosjekt, sammen
med en stor utbygger – Brødrene
Ulveseth, hvor DNB Eiendom er
ansvarlig for salget av leilighetene.
Vi jobber også med en ny IT-bedrift,
Serit Bergen, et innovativt prosjekt
med dronefangst.
Favoritteksempler på din type
teknologi?
Datafangst med droner – prediktere
og visualisere data er spennende
prosjekt fra Serit. Jeg liker alt
som gjør ting lettere, og som tar
kundeopplevelsen på alvor. Det
kan være alt fra produktutvikling,
hvor eks. restauranten Holy Cow
bruker en app som sparer kunden
tid for å bestille maten. Den gjøres
via appen. Eller NIKE som driver
med produktutvikling etter kundens
ønsker hvor kunden selv designer
sin egen jobbsko.
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Relevant kunnskap for fremtiden?
Tallknusere, prediksjon og
visualisering av data. Maskinlæring
og koding.
Hva gjør vi unikt i Norge av dette?
Bransjer som tør å samarbeide og
byer og bygder som jobber sammen
i det digitale skiftet. Byer og bygder
jobber sammen. Innovasjon i
mindre byer.
Favoritt fremtidssitat?
Enten går det bra, eller så går det
over. Det er viktig å tørre å prøve,
og være nysgjerrig på nye ting. Ikke
frykt, for det går over.

KURS SPØRSMÅL
Hva betyr SEO på norsk?
a) Søkeoptimalisering
b) Analyse for trafikk de sosiale mediene
gir i markedsføring
c) Søkemetoder på nett

Hva er det viktigste punktet for å drive
god digital markedsføring?
a) Godt innhold
b) Ha gode nøkkelord
c) Best plassering

Hvorfor var det viktig å drive
god markedsføring for det nye
byggeprosjektet START Sandsli?
a) Det var umulig å finne ut hvem
målgruppen var. Dette måtte kartlegges
gjennom datainnsamling fra annonseklikk
b) For å gi en uvitende målgrupper all
den informasjonen de behøvde for å
skape forståelse over prosjektets innhold
c) Det var for få som visste om
byggeprosjektet

SOME
SILJE BRANDSØY
DIGITAL RÅDGIVER
COX
KOMMUNIKASJONSBYRÅ

RIKTIG SVAR
Søkeoptimalisering

Godt innhold

For å gi en uvitende målgrupper all den
informasjonen de behøvde for å skape
forståelse over prosjektets innhold

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

SOME med Silje Brandsøy, Cox Kommunikasjonsbyrå
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PODKAST #598 HUSK Å FEIRE MILEPÆLENE. MARGRETE BIRKELAND, SANS

Tema

Perspektiv

Husk å feire milepælene

LØRNBIZ
MARGRETE BIRKELAND
KONSULENT OG PARTNER
SANS

Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med konsulent og
partner i Sans, Margrete Birkeland, om hvor viktig det er å tørre å
prøve, fordi det er “by doing” at man lærer. Karabin Sans AS er et
nytt designselskap med erfarne konsulenter innen UX-, produkt-,
og tjenestedesign. Margrete forteller om hvordan man jobber
strategisk med design thinking. I podcasten diskuterer Silvija og
Margrete også hvordan man bør jobbe for å skape noe nytt som
gir mening, som løser et faktisk problem og reelle utfordringer, og
samtidig klare se helheten og menneskene.

Om bedriften
Karabin Sans AS er et nytt designselskap med erfarne konsulenter
innen UX-, produkt-, og tjenestedesign. Sammen med nærmere
50 spesialister i Karabin utfordrer Sans det etablerte og skaper
verdi der andre ikke kan. Sans AS leverer designtjenester til alle
bransjer og fyller gapet mellom forretningsutvikling og visuelt
design. Med fokus på folk og effekt fra innsikt til leveranse, skaper
selskapet dokumenterbare gevinster og resultater.

Refleksjon
Hvorfor er digital thinking viktig, og hvilken ubevisst innvirkning
har digital thinking allerede i hverdagslivet vårt som ses når man
først tenker seg om?
Lytt til podcast

Tema:		

LØRNBIZ

Gjest:

Margrete Birkeland

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

BERGEN

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•
•

Design thinking
Prosjektarbeid
Design for good
Gründerskap
Norske kulturskatter

Anbefalt lesing:

• Lørn by doing
• Gå på et frokostseminar
• Meld deg på kurs
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Det handler om å
følge drømmen sin, ikke
tenk så mye alltid, bare
gjør. Man må være villig
til å ofte noe for drømmen
sin, hvis ikke er det
drømmen man ofrer.
- Margrete Birkeland

LØRNBIZ med Margrete Birkeland, Sans
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i innovasjon?
Design-tenker og prosjektjunkie fra Bergen. Jobber
på Innvoasjonsavdelingen i Tryg.
Starter nå opp som partner
og konsulent med egen
Design Thinking avdeling i SANS. På
siden pendler jeg til Lofoten hvor
jeg pusser opp og leier ut hus.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Å skape noe nytt som gir mening,
som løser et faktisk problem
og utfordringer, som klarer å se
helheten og MENNESKENE. Design
For Good - kan vi gjøre noe godt for
verden?
Hva fokuserer du på innen
teknologi/innovasjon?
Mine prosjekter har vært veldig
ulike. Men at prosjektene må gi
mening og trigge et engasjement.
Uten det synes jeg det er vanskelig.
Jeg må se at det hele gir en verdig
for både person, selskap, bruker og
samfunn. Om jeg kan sjekke av på
disse punktene, samt at jeg kjenner
det klør i kroppen... ja da er det
bare å kjøre på.
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Hvorfor er det spennende?
Jeg elsker nye prosjekter. Å se
mulighet til å skape. Designe. Løse
et problem, se at de menneskene
du involverer blir glade, lettet eller
engasjerte i det vi skaper. At det er
nyttig.

Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Evne til samarbeid, engasjement
og entusiaSMB, evne til å løse
problemer, evne il å tilegne seg
kunnskap, kreativitet. Empati for
brukeren.

Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
Kanskje at teknologi og det at alt
blir så enkelt og tilgjengelig 24/7
gjør noe med meg som person som
jeg ikke liker. Kanskje derfor jeg
rømmer til Lofoten, slår av tlf og
bare stopper opp litt innimellom.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
Det virker som det er mer fokus på
området. Flere bransjer blir mer
bruker-fokusert.

Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Sidekick (forsikring til unge),
Huldreprosjektet - en fotoutstilling
som ble til en utendørs park
revy og besøkssenter... Utleie
i Lofoten. Kun muliggjøres pga.
AirBnB og rental Hubs.
Dine andre favoritteksempler på
lignende prosjekter, internasjonalt
og nasjonalt?
Kanskje alle de fantastiske
studentcasene fra DT studiet
i Bergen. Imponert over ha
studentene klarte å løse på så kort
tid.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Vær villig til å gjøre research om
brukeren før du durer inn i nytt
prosjekt. Stopp. Lær om de du skal
utvikle til, tar du deg tid til det så
tror jeg du vinner.

KURS SPØRSMÅL
Hva var formålet med prosjektet
Huldreskogen?
a) Ta tilbake deler av den norske kulturen
som holder på å bli glemt
b) Få barn til å være mer ute
c) Få flere utenlandske turister til Geilo

Hva er den viktigste oppgaven internt i
Design Thinking?
a) Å skape design som bygger opp
merkevaren
b) Å sørge for at produktet har en
gjennomgående rød tråd
c) Forstå brukeren

Hvem er Sans, og hva gjør de?
a) Et konsulentfirma som jobber med
ulike metoder innen “design thinking”
b) Et forskningsprosjekt som baserer seg
på norsk folketro
c) En fotoutstilling

LØRNBIZ
MARGRETE BIRKELAND
KONSULENT OG
PARTNER
SANS

RIKTIG SVAR
Ta tilbake deler av den norske kulturen
som holder på å bli glemt

Forstå brukeren

Et konsulentfirma som jobber med ulike
metoder innen “design thinking”

Scann og besøk bedriften
https://www.sans.org/

LØRNBIZ med Margrete Birkeland, Sans
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PODKAST #600 SMART TEKNOLOGI OG IOT. KARI MARVIK, NORCE

Tema

Perspektiv

Smart teknologi og IoT

IOT
KARI MARVIK
FORSKNINGSSJEFEN FOR
AUTONOME SYSTEMER OG
IOT
NORCE
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forskningssjefen
for autonome systemer og IoT i NORCE Norwegian Research
Centre, Kari Marvik. I NORCE jobber Kari med bærekraftig
teknologiutvikling og forskning med mål om å løse industri- og
samfunnsutfordringer, eksempelvis gjennom å ha bygget en
elektrisk overflatedrone. Kari har utdanning innen partikkelfysikk
og jobber i dag i hovedsak med IoT. I episoden forteller hun mer
om sammenhengen mellom partikkelfysikk og IoT, i tillegg til flere
spennende eksempler på hvordan de har utviklet sensorteknologi.

Om bedriften
NORCE Norwegian Research Centre AS er et norsk
forskningsinstitutt organisert som et statlig eid aksjeselskap. Det
ble etablert i 2017 og eies hovedsakelig av fire norske universiteter
med Universitetet i Bergen som majoritetseier. NORCE har rundt
900 ansatte og driver grunnforskning og anvendt forskning innen
miljø, klima, energi, teknologi, helse og samfunn.

Refleksjon
Bruk av droner medfører etiske diskusjoner ovenfor personvern.
Hvilke forhold må ligge til rette for at bruk av droner ikke skal gå
på bekostning av personers private liv?
Lytt til podcast

Tema:		

IOT

Gjest:

Kari Marvik

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

BERGEN

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•
•

Overflate droner
Edge computing
Partikkelfysikk
IoT
Personvern

Anbefalt lesing:

• iottech.com
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Podkast #600

Det kommer til å
være en enorm utvikling
fremover, som vil være
nyttig for enkeltpersoner
og bedrifter
- Kari Marvik

IOT med Kari Marvik, Norce
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i teknologi?
Nysgjerrig, utålmodig og engasjert
person interessert i teknologi spesielt anvendelse.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Bærekraftig teknologiutvikling og
forskning for å løse ulike industriog samfunnsutfordringer. Vi
driver forskning i alt fra Helse og
Samfunn til mer teknologitunge
områder som Klima, Miljø,
Energi og Teknologiutvikling for
ulike anvendelser. Ambisjon om
tverrfaglig forskning mellom disse
områdene, noe som blir svært viktig
fremover.
Hva fokuserer du på innen
teknologi?
Utvikling av smarte sensorer
og nettverk, havgående
måleplattformer og droner, samt
energisystemer. Eksempelvis
har vi en familie av smarte
IoT sensorer for industriell bruk
der teknologiplattformen og
kompetansen kan benyttes i nye
anvendelser og markeder.
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Hvorfor er det spennende?
Fordi det skjer veldig mye innenfor
disse områdene, som er viktig for et
bærekraftig samfunn og industriell
utvikling. Kommer til å være en
enorm utvikling fremover som vil
være nyttig for enkeltpersoner og
bedrifter.
Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
Teknologiutvikling/digitalisering
kan gi mindre påvirkning på
miljøet/klima i form av mer
effektive prosesser, mindre bruk
av råvarer og færre reiser, men
samtidig kan det også generere
mer farlig avfall ved en eksplosiv
økning av antall batteridrevne
sensorer og elektronikk som kan
havne i naturen. I tillegg øker
energibruk i form av elektrisitet
til store datasentre og for å drifte
internett.
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Vi jobber med smarte IoT sensorer
og var tidlig ute med å ta in
bruk de nye NB-IoT protokollene
i mobilnettet. Vi har blant
annet bygget en familie
av smarte IoT sensorer
for ventilovervåking sammen med
selskapet Trisense i Bergen.

Dine andre favoritteksempler på
din type teknologi internasjonalt og
nasjonalt?
Nasjonalt: Sporingsteknologi: Intspo
som har satt sensorer på traller for
Posten for å spore lokasjon, de har
nå utviklet teknologien til utstyr på
sykehus.
Internasjonalt: Rotterdam havn,
travleste havnen i Europa,
bruker IoT for å samle inn
ulike type relevante realtime
data og parametere, sensorer
er installert på digitale delfiner,
bøyer og smarte kaier.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Ulike teknologikompetanser er
viktig; som feks informatikk,
mekanikk, kybernetikk, sikkerhet
osv.Men det jeg tror blir mer og mer
viktig er:

- Systemforståelse i komplekse og
integrerte løsninger.
- Pålitelig datahåndtering / kontroll
på dataflyt
- Trygghet ved deling av data, dvs.
personvern og sikkerhet
- Optimalisering for anvendelsen og
brukerforståelse
Et favoritt fremtidssitat?
Den beste måten å forutsi
fremtiden på er å skape den - Alan
Kay.
Viktigste poeng fra vår samtale?
Kompleksitet i teknologi og
løsninger må ikke undervurderes.
Smarthet i løsninger ligger
i optimalisering og sammenstilling
av teknologi ut fra behov.

KURS SPØRSMÅL
Det norske selskapet Offshore Sensing
var det første i verden som klarte å
krysse et hav med et autonomt fartøy.
Hva heter fartøyet og hva heter havet?
a) Sailbuoy og havet er Atlanterhavet
b) Sailaway og havet er Stillehavet
c) Sailwec og havet er Nordishavet

Sailwec og havet er Nordishavet
a) Undervannsdroner, droner i luften og
ørkendroner
b) Undervannsdroner, droner på bakken,
droner i luften og overflatedroner
c) Undervannsdroner, kuldedroner,
droner i luften og overflatedroner

Hva er noen dilemmaer å nevne ved bruk
av sensorer?
a) Sensorer har kun 10-15 års levetid
b) Sensorer inneholder mye jern og er
vanskelige å gjenvinne
c) Sensorer kan dele informasjon og det
kan være problematisk når det gjelder
personvern

IOT
KARI MARVIK
FORSKNINGSSJEFEN
FOR AUTONOME
SYSTEMER OG IOT
NORCE

RIKTIG SVAR
Sailbuoy og havet er Atlanterhavet

Undervannsdroner, droner på bakken,
droner i luften og overflatedroner

Sensorer kan dele informasjon og det
kan være problematisk når det gjelder
personvern

Scann og besøk bedriften

https://www.norceresearch.no/

IOT med Kari Marvik, Norce

184

PODKAST #601 HVA TRIGGER BRUKEROPPLEVELSEN?. ANITA REIME, BOUVET

Tema

Perspektiv

Hva trigger
brukeropplevelsen?

SOME
ANITA REIME
TJENESTEDESIGNER
BOUVET

Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med tjenestedesigner
i Bouvet, Anita Reime. Bouvet er et norsk konsulentselskap som
bistår bedrifter og samfunnsaktører i alle bransjer med råd rundt
IT-løsninger. I episoden deler Anita sine erfaringer rundt hvordan
man blir god på visuell design og forklarer viktigheten av innsiktstesting for å forstå brukeren - deriblant viktigheten av empati
hos brukerne.

Om bedriften
Bouvet er et skandinavisk konsulentselskap som leverer
utviklings- og rådgivingstjenester. Bouvet består av til over 1
550 ingeniører, designere, tekstforfattere, økonomer, statsvitere,
psykologer, pedagoger, matematikere og antropologer som bistår
bedrifter og samfunnsaktører i alle bransjer.

Refleksjon
Kan emosjonell design bli en standardisert behandlingSMBtode i
helsevesenet for å tilrettelegge for pasienter?

Tema:		

SOME

Gjest:

Anita Reime

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

BERGEN

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Emosjonell design
• Lean Digital produktdesign
• Design thinking
Anbefalt lesing:

Lytt til podcast
• Brand the change av Anne Miltenburg
• Creative confidence av David Kelley
Jørgensen og pedersen
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En bærekraftig
fremtid er avhengig av et
bedre harmonisk samspill
mellom økonomi, samfunn
og miljø.
- Anita Reime

SOME med Anita Reime, Bouvet
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i innovasjon?
Jeg er en veldig nysgjerrig person
og har et veldig visuelt fokus og
interesse for det estetiske. Jeg
er opptatt av atferd, psykologi,
og hvordan løsningene påvirker
brukeren emosjonelt.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Det er å finne ut om vi løser de
reelle brukerbehovene, og finne
mer ut av hva behovene egentlig
er, om vi faktisk har skjønt det.
Mennesker som ikke driver med
teknologi til dagen ser gjerne ikke
alltid mulighetene, og da må vi
forstå brukerbehovet godt nok til å
lage de nye løsningene.
Hva fokuserer du på innen
teknologi og innovasjon?
Å sikre at brukeropplevelsen er
sømløs og stabil, også med fokus
på merkevaren, emosjonell og
visuell design.
Hvorfor er det spennende?
Fordi jeg sitter med følelsen av å
kunne gjøre en en forskjell.
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Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
At brukersentrert design blir brukt
riktig. Vi skal ikke kun høre på
brukerne, vi må se kompleksiteten
i det vi skal designe, se en større
helhet. Vi fagpersoner må jo også
heve blikket og prøve å sette
det inn i en kontekst og se om vi
samtidig kan skape en bærekraftig
og samfunnsnyttig løsning.
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Et studentprosjekt, SIRKL, et
prosjekt som begynte på studiet
hvor vi fikk et heftig case å løse
der vi skulle se på den åpne
problemstillingen «hvordan
hjelpe rusavhengige raskere
til behandling». Det var noen
virkelig spennende, tunge og
intense måneder med empati og
prototyping, test og justeringer. Vi
ga alt! Vi skulle virkelig øve oss på å
stå i brukerens sko.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Samfunnsansvar på en
bærekraftig måte med innovasjon
og teknologi i den bransjen
man er i. Man må skape gode
synergier med de nærliggende
virksomhetene rundt seg. Mer
bærekraftige forretningsmodeller,
sirkulærøkonomi, tverrfaglighet

helt ned på teamnivå og mellom
bransjer. På personnivå må man
forstå menneskene og individene
som bruker systemene, løsningene
eller produktene. For å få til det
må vi etisk kollektivt designe for
mennesker - ikke maskiner. Jobbe
for at det blir gode løsninger for
mennesker, samfunnet, miljøet og
økonomien vår.
Et fremtidssitat?
Alle du møter har noe de kan lære
deg!
Viktigste poeng fra vår samtale?
Være brukersentrert i
designprosesser, test tidlig,
uhemmede prototyper, test, juster
- repeat!

KURS SPØRSMÅL
Hva gjorde McDonalds når de ville øke
salget av milkshake i sine butikker?
a) De begynte å selge milkshake online
b) De så på konteksten rundt produktet
de ville selge mer av
c) De laget større milkshaker

Hva handler visuelt design om?
a) Visuelt design handler om å møte
brukerens behov, gjerne ubevisst fra
brukerens ståsted. Det er viktig å være
bevisst på type virkemidler og få frem
riktig type følelser i brukeropplevelsen
b) Visuelt design handler om å utvikle,
planlegge og formgi industrielt framstilte
produkter
c) Visuelt design handler om å bruke
et eksisterende produkt og bruke
idematerialet for å designe et nytt
produkt. Visuelt design handler om
gjenbruk og bærekraftighet

Hva menes med emosjonelt design?
a) Emosjonelt design er en form for
design der en utvikler, planlegger og
formgir ulike industrielt framstilte
produkter. Ved emosjonelt design vil en
få frem brukervennligheten.
b) Emosjonell design er en form for
design som er kunsten å arrangere bilder
og tekst, for eksempel logoer og skilt.
Emosjonelt design er når en passer på at
teksten og bildet harmonerer.
c) Emosjonelt design er design hvor en
får frem følelser, design som vekker
for eksempel positive følelser gjennom
begeistring, forventning, overraskelse
og fornøyelse. Ved emosjonelt design
vil en få frem følelser, rette følelser i
brukeropplevelsen.

Visuelt design handler om å møte
brukerens behov, gjerne ubevisst fra
brukerens ståsted. Det er viktig å være
bevisst på type virkemidler og få frem
riktig type følelser i brukeropplevelsen

Emosjonelt design er design hvor en
får frem følelser, design som vekker
for eksempel positive følelser gjennom
begeistring, forventning, overraskelse
og fornøyelse. Ved emosjonelt design
vil en få frem følelser, rette følelser i
brukeropplevelsen.

SOME
ANITA REIME
TJENESTEDESIGNER
BOUVET

RIKTIG SVAR
De så på konteksten rundt produktet de
ville selge mer av

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

SOME med Anita Reime, Bouvet
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PODKAST #604 GRØNN IT. CECILIE CATHRINE GRIMELUND SNYEN, KRAFTLAUGET

Tema

Perspektiv

Grønn IT
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med håndverker,
front-end utvikler og konsulent i Kraftlauge, Cecilie Cathrine
Grimelund Snyen, om hvordan de utfordrer sine kunder til å
tenke på bærekraft. Kraftlauge er Vestlandets første klimapositive
design- og teknologimiljø. I podcasten diskuterer Silvija og Cecilie
Cathrine grønn IT, og hvordan man kan gjøre IT "grønnere". Cecilie
Cathrine gir også sine synspunkter på hvilken vei software går i
fremtiden.

SOFTWARE
CECILIE CATHRINE
GRIMELUND SNYEN
FRONT-END UTVIKLER OG
KONSULENT
KRAFTLAUGET
Podcaster gjort i samarbeid med:

Om bedriften
Kraftlauge er Vestlandets første design- og teknologimiljø. Miljøet
består av mange dyktige fagfolk som ønsker å gi næringslivet
skaperkraft gjennom ordentlige håndverk. Kraftlauge prioriterer
prosjekt som støtter samfunnsnyttige og bærekraftige mål,
og ønsker å skape et annerledes miljø med fokus på samhold
og fagnettverk, der alle involverte eier og påvirker sin egen
virksomhet. Kraftlauge fortsetter å vokse videre med stadig flere
kreative IT-teknologer og -designere.

Refleksjon
På hvilke uvanlige bruksområder kan IT gjøres grønnere, og
hvilken betydning vil tiltak på å forgrønne IT ha for fremtidens
klimautvikling?
Lytt til podcast

Tema:		

SOFTWARE

Gjest:

Cecilie C. Grimelund Snyen

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

BERGEN

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Systemutvikling
Front-end utvikling
Bærekraft
Grønne datasentre

Anbefalt lesing:

• https://www.kode24.no/
• https://dev.to/
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Jeg tror det i
årene fremover vil bli økt
fokus på det “grønne” og
hvordan teknologi kan
bidra til å gjøre verden
mer klimavennlig og
bærekraftig.
- Cecilie Cathrine
Grimelund Snyen

SOFTWARE med Cecilie Cathrine Grimelund Snyen, Kraftlauget
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i teknologi?
Nettopp begynt i et nyoppstartet
klimapositivt konsulentselskap i
Bergen, Kraftlauget, som har et
fokus på å støtte samfunnsnyttige
og bærekraftige prosjekter.Jeg
fikk egentlig tidlig interesse for
web og teknologi, og startet å lage
mine egne nettsider fra 11-12års
alderen. It-utdanning ble derfor et
naturlig valg for meg. Hvorfor den
interessen plutselig kom er fortsatt
et mysterium, men har alltid vært
nysgjerrig på hvordan ting henger
sammen, jeg liker å tenke logisk og
å gjøre noe “hands-on”.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben? Jeg driver for det meste
med systemutvikling for en eller
flere kunder, der de fleste dagene
går til koding, planlegging og
standup-møter.
Hva fokuserer du på innen
teknologi? Jeg fokuserer på å
skrive god kode og å forstå og
realisere kundens behov. For å
kunne lage en best mulig løsning
for kunden, er jeg opptatt av å følge
med på hvilke muligheter som
finnes og trendene innen front-end
utvikling.

Hvorfor er det spennende?
Som utvikler får man være kreativ
og man ser raskt resultat av det
man jobber med. Jeg synes det er
utrolig gøy å være med på å skape
noe og faktisk se verdien av det
man skaper.
Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
Det er stadig kontroverser
vedrørende miljø og klima, og
det skjer også et grønt skifte i
IT-verden. Jeg tror det i årene
fremover vil bli økt fokus på det
“grønne” og hvordan teknologi
kan bidra til å gjøre verden mer
klimavennlig og bærekraftig.
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Som konsulent får man vært
med på mange forskjellige type
prosjekter. De siste året har jeg
utviklet en web-løsning for UIB
som skal registrere alle prosjekter
som samler inn personopplysninger.
Veldig relevant nå i forbindelse
med GDPR. Ellers utvikler jeg en
statistikk-portalløsning for Diku
for øyeblikket. Begynner som
konsulent hos TV2 nå i januar,
så det blir sikkert et spennende
prosjekt der også
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Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Evnen til å tilegne seg ny kunnskap
raskt.
Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
Norge er et land med høy
utdanning, så jeg håper og tror vi
kan utnytte dette i årene fremover
Et favoritt fremtidssitat?
Jeg liker godt sitatet til Justin
Tradeau:"Forandringer har aldri
skjedd så raskt som nå, men det vil
aldri gå så sakte igjen."
Viktigste poeng fra vår samtale?
Man er aldri utlært, så vær
fremoverlent og nysgjerrig på
endringene som kommer.

KURS SPØRSMÅL
Til hva vil Kraftlaget gi 5 % av
overskuddet sitt til?
a) Selskaper som tar i bruk grønn IT
b) Systemutviklere innen grønn IT
c) Prosjekter som støtter minst 4 av FN’s
bærekraftmål

Hva menes egentlig med grønn IT?
a) Utvikling av systemer som gjør at vi
reiser mindre, deler datakraft og driver
gjenbruk
b) Utvikling av hardware som går på
fornybar energi, som solceller
c) Strømmålerne som gjør det enklere å
styre sitt eget strømforbruk og dermed
medføre, forhåpentligvis, at private
ønsker å minske forbruket

Hva mener Cecilie blir viktig i fremtiden?
a) Å være åpen for det som er nytt
b) Å ta til seg kunnskap raskt
c) Samarbeid mellom bedrifter

SOFTWARE
CECILIE CATHRINE
GRIMELUND SNYEN
FRONT-END UTVIKLER
OG KONSULENT
KRAFTLAUGET

RIKTIG SVAR
Prosjekter som støtter 4 av FNs
bærekraftmål

Utvikling av systemer som gjør at vi
reiser mindre, deler datakraft og driver
gjenbruk

Å ta til seg kunnskap raskt

Scann og besøk bedriften
https://www.kraftlauget.no/
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PODKAST #607 INNOVASJON SKJER I SAMSPILL!. CAMILLA WADSETH, KANTEGA

Tema

Perspektiv

Innovasjon skjer i
samspill!

LØRNBIZ
CAMILLA WADSETH
COO AVD. TRONDHEIM
KANTEGA

Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med COO i Kantega
avd. Trondheim, Camilla Wadseth, om hvordan man kan legge til
rette for at innovasjon skjer i samspill. Kantega er et IT-selskap
med 160 medarbeidere, i Oslo, Trondheim og Bergen. Camilla gir
oss eksempler på hvordan man kan få gode team til å samarbeide
og jobbe hypotese-drevet. I podcasten diskuterer Silvija og
Camilla også hvordan man kan tilrettelegge for innovasjon og
samarbeid i teknologiske team.

Om bedriften
Kantega AS er et norsk IT-selskap med 160 medarbeidere, i Oslo,
Trondheim og Bergen. Selskapet ble opprettet i 2003, og er 100%
eid av de ansatte. Kantegas kunder er blant Norges største innen
bank, forsikring, energi, industri og offentlig sektor. Selskapet
er kjent for sin satsing på arbeidsmiljø. Kantega ble kåret til
Norges mest familievennlige bedrift i 2008 av Norske Kvinners
Sanitetsforening. Bedriften også kåret til en av Europas 100 beste
arbeidsplasser av Financial Times i 2007, 2008 og 2010.

Refleksjon
Lytt til podcast

Hvilke egenskaper i et team er nøkkelen for at autonome team
skal overleve og med det inspirere flere til å implementere
fenomenet?

Tema:		

LØRNBIZ

Gjest:

Camilla Wadseth

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

TRONDHEIM

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Designdrevet innovasjon
Sensorteknologi
Fokuser på effekt
Tverrfaglig samarbeid

Anbefalt lesing:

• Sense & Respond av Jeff Gothelf og Josh
Seiden Bloggene til min gode kollega
Kristin:
• https://medium.com/@kristinwulff
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Det handler om å
teste frem ideer, å jobbe
hypotesedrevet. Du skal
ikke anta at du kan
løsningen fra starten av,
men heller teste små deler
av gangen, for å hele tiden
være sikker på at det
fungerer for forbrukeren.
- Camilla Wadseth

LØRNBIZ med Camilla Wadseth, Kantega
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i innovasjon/teknologi?
Veldig glad jente som alltid har
vært interessert i teknologi og
hva den kan gjøre for å forbedre
og forenkle hverdagen vår.
Jeg er grunnleggende lat, men
entusiastisk og liker alt som kan
gjøre livet litt enklere. Jeg var
heldig som vokste opp med en
far som stadig kom hjem med ny
og spennende teknologi jeg fikk
utforske fritt og forklarer nok mye
av teknologinteressen min.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Å lage en arbeidsplass hvor
vi får benyttet vår lidenskap
innen teknologi til å lage gode
bærekraftige løsninger for kunde.
Gode, innovative løsninger som gjør
kunden og brukeren bedre.
Hva fokuserer du på innen
innovasjon/teknologi?
Akkurat nå er jeg opptatt av
hvordan man kan legge til rette
for at innovasjon skjer i samspill.
Autonome team med fokus på
effekt fremfor features og hvordan
graden av kompleksitet er viktig for
valg av prosesser og verktøy.

195 LØRNBIZ med Camilla Wadseth, Kantega

Dine andre favoritteksempler på
lignende prosjekter, internasjonalt
og nasjonalt?
Om ikke lignende, så er jeg veldig
fascinert av Røros produkter og
måten de jobber med design drevet
innovasjon.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Samspill og prosesser som gir rom
for innovasjon. Av teknologi så vil
det skje mye spennende innen AI/
maskinlæring
Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
Legger til rette for StartUps og et
godt samarbeid med utdanningsog forskningsmiljø.
Et favoritt fremtidssitat?
"The Best Service is No Service"
De beste tjenestene er de en ikke
merker at finnes, men bare skjer.
Dette har vært et mantra for meg i
alle jobb med brukeropplevelse.
Viktigste poeng fra vår samtale?
Innovasjon skjer i samspill! Fokuser
på effekt, ikke features - Gi rom for
nysgjerrighet og prosesser som lar
deg teste tidlig.

KURS SPØRSMÅL
Hvilke egenskaper i et team er
nøkkelen for at autonome team skal
overleve og med det inspirere flere til å
implementere fenomenet?
a) Trondheim, Oslo og Bodø
b) Trondheim, Oslo og Bergen
c) Trondheim, Oslo og Stavanger

Hva er selskapet Kantega opptatt av?
a) Emosjonelt design og den visuelle
utformingen av websider
b) Å avdekke kundenes behov, finne
løsninger og utvikle enda bedre
produkter og tjenester
c) Å produsere og optimalisere sensorer
og droner for det norske markedet

Hva er autonome team?
a) At man setter sammen et team av
autonome maskiner og stoler på at de
klarer å løse et problem sammen, uten
at en prøver å kontrollere utenfra
b) At man setter sammen et team
autonome sensorer og stoler på at de
klarer å løse et problem sammen, uten
at en prøver å kontrollere utenfra
c) At man setter sammen et team av
mennesker og stoler på at de klarer å
løse et problem sammen, uten at en
prøver å kontrollere utenfra

LØRNBIZ
CAMILLA WADSETH
COO AVD. TRONDHEIM
KANTEGA

RIKTIG SVAR
Trondheim, Oslo og Bergen

Å avdekke kundenes behov, finne
løsninger og utvikle enda bedre
produkter og tjenester

At man setter sammen et team av
mennesker og stoler på at de klarer å
løse et problem sammen, uten at en
prøver å kontrollere utenfra

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

LØRNBIZ med Camilla Wadseth, Kantega
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PODKAST #614 LØRN, GROW AND MEET. INGRID-ALICE BLØTEKJÆR, WOMEN IN TECH

Tema

Perspektiv

LØRN, Grow and meet
I denne episoden av #LØRN snakker Håkon med Front-end
Utvikler og Talent Manager i Women in tech, Ingrid-Alice Bløtekjær,
om hvordan hun jobber med utvikling, slik at ting fungerer
på tvers av plattformer og systemer. Håkon og Ingrid-Alice
diskuterer hvordan man kan sikre at man får fler kvinner inn
i teknologibransjen, som faktisk ender opp med å jobbe med
teknologi. Ingrid-Alice forteller også om hvorfor det er så få jenter
som velger en praktisk-teknologisk utdannelse.

SOFTWARE
INGRID-ALICE
BLØTEKJÆR
FRONT END UTVIKLER OG
TALENT MANAGER
WOMEN IN TECH
Podcaster gjort i samarbeid med:

Om bedriften
Women in Tech® is an international organization with a double
mission: to close the gender gap and to help women embrace
technology. The organization focuses on 4 primary areas that are
a call for action: Education, Entrepreneurialism, Social Inclusion,
Science & Innovation. The aim is to educate, equip and empower
women and girls with the necessary skills and confidence to
succeed in STEM career fields.

Refleksjon
Kultur, vaner og tradisjon gjør at kjønnsfordelingen blir skjev blant
de som driver med teknologi, og fordi teknologi blir framstilt
på en måte som ofte ikke appellerer til kvinner, hvordan kan man
endre på dette og få flere kvinner til å velge yrket?
Lytt til podcast

Tema:		

SOFTWARE

Gjest:

Ingrid-Alice Bløtekjær

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Håkon Raugland

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Diversity
Start-up
Mobil utvikling
Hands-on

Anbefalt lesing:

• Wit summit
• Power ladies
• The innovaters
• DNA Computer file på Youtube
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Podkast #614

Jeg trodde man
måtte være en «Sheldon
Cooper» for å skjønne
koding og teknologi, men
jeg har nå skjønt at dette
er noe alle kan få til
- Ingrid-Alice Bløtekjær

SOFTWARE med Ingrid-Alice Bløtekjær, Women in tech
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i innovasjon?
Jeg har alltid vært en skapende
sjel, og har alltid likt å bruke hodet
og hender for å lage ting. Enten
fotografi, tegning, spill, interiør
eller hva som helst egentlig. Jeg
er også den som kommer med
de rareste ideene som ikke alltid
er realistisk. Jeg innså etterhvert
at programmering og utvikling ga
endeløse muligheter, og ikke "går ut
på dato".
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Jobben min er å studere og lære
nye ting, som student.
Hvorfor er det spennende?
Fordi innovasjon beveger
samfunnet, forenkler og forbedrer
(som oftest).
Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
Jeg synes ansiktsgjenkjenning,
tracking av livet generelt, og USA
sitt forsøk på å bannlyse kryptering
er interessante kontroverser.

Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Som student rekker jeg ikke over
særlig mer enn skolearbeid, men
backend-utviklingen i Java forrige
semester var ganske kult. Jeg og
mannen lanserte en app laget i
phonegap, som jeg egentlig har lyst
å gjøre om til native om jeg får tid.

Et favoritt fremtidssitat?
Jeg er ikke helt sikker på
fremtidssitat, men jeg digger Pippi
sitt "Det har jeg aldri gjort før,
så det kan jeg sikkert klare". Jeg
mener at dersom man går inn i noe
nytt med en holdning om at man
får til, og ikke motsatt så gjør det
gjennomføringen lettere.

Dine andre favoritteksempler på
din type innovasjon internasjonalt
og nasjonalt?
Jeg digger Netflix og Spotify.
Husker enda Limewire og
feilnedlastning i stedet for
sangen jeg skulle ha. Ellers synes
jeg fortsatt kamera på mobilen
er rimelig kult. Smartklokker.
Systemer som er utviklet for å
redde liv. Det neste jeg håper
løses snart er digitale kvitteringer
så jeg aldri noensinne får en
papirkvittering i hånda. Gjerne
med utløpsdato spesifisert per
vare på den digitale kvitteringen.
Det gir ikke mening for meg at
datostempling og kvittering som i
utgangspunktet er digitalt, gjøres
om til papir. Men det er en annen
diskusjon.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Women In Tech inkluderer, ikke
ekskluderer. Det er for alle, selv om
navnet tilsier noe annet. Vi ønsker
takhøyde og behagelig atmosfære
slik at folk kan lære i sitt tempo i et
trygt miljø med støttende personer
rundt seg, og ikke minst; god
stemning!
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KURS SPØRSMÅL
Hva gjør Women in Tech?
a) Det er et teknologi-nettverk for
kvinner med et mål om å inspirere
kvinner til å bli interessert i teknologi og
forme fremtiden
b) De organiserer hands-on workshops
hvor du lærer og praktiserer nye
ferdigheter i forskjellige teknologifelt
c) Der er Norges ledende møteplass
for kvinner i teknologi ved bruk
av nettverkstreff, mentorprogram,
paneldebatter

Hva mener Ingrid-Alice kan være
grunnen for at færre kvinner studerer
teknologi?
a) Hun mener gaming og bruk av
datamaskin vil føre til interesse for
teknologi og i vår generasjon har dette
vært mest typisk for gutter
b) Kvinner liker bedre fag som har med
mennesker å gjøre
c) Siden det er et mannsdominert yrke
skremmer dette mange jenter fra å søke i
det hele tatt

Hvor mange er jenter i frontend- og
mobilutviklingstudiet Ingrid-Alice går?
a) 50 % av elevene er jenter
b) 2 av 57 elever er jenter
c) 11 av 65 elever er jenter

SOFTWARE
INGRID-ALICE
BLØTEKJÆR
FRONT END UTVIKLER
OG TALENT MANAGER
WOMEN IN TECH

RIKTIG SVAR
De organiserer hands-on workshops hvor
du lærer og praktiserer nye ferdigheter i
forskjellige teknologifelt

Hun mener gaming og bruk av
datamaskin vil føre til interesse for
teknologi og i vår generasjon har dette
vært mest typisk for gutter

11 av 65 elever er jenter

Scann og besøk bedriften
https://women-in-tech.org/

SOFTWARE med Ingrid-Alice Bløtekjær, Women in tech
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PODKAST #620 DIGITAL UTVIKLING I LOKAL INDUSTRI. KAREN RISTEBRÅTEN, HUNTON FIBER

Tema

Perspektiv

Digital utvikling i lokal
industri

MATERIALS
KAREN RISTEBRÅTEN
LEDER FOR IT OG DIGITAL
UTVIKLING
HUNTON FIBER
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Leder for IT
og digital utvikling i Hunton Fiber, Karen Ristebråten. Under
studietiden fattet Karen interesse for bærekraftig innovasjon
og forretningsmodeller. I dag jobber hun i Hunton Fiber,
som produserer og selger miljøvennlige og energieffektive
byggløsninger basert på tre og trefiber. I episoden forklarer
Karen hvordan Hunton fiber jobber med digitalisering, hvordan
de nye forretningsmodellene utarter seg i dag, samt hvordan
vi kan optimalisere produksjonslinjene våre og tilgjengeliggjøre
informasjon i større grad enn tidligere.

Om bedriften
Hunton ble startet, i 1889 og jobber for å produsere markedets
beste byggløsninger. I dag produserer Hunton miljøvennlige
og energieffektive byggløsninger basert på tre og trefiber, og
hovedsatsningen er på Nativo Trefiberisolasjon. Misjonen er å gjøre
det enkelt å bygge miljøvennlig.

Refleksjon
Lytt til podcast

Digital kultur er viktig, og det er viktig å få «folket» med. Hvordan
kan man gjøre folk trygge i jobben sin, og stole på innovasjon og
endring? Og hvordan få folket til å forstå viktigheten av å ha en
jobb som er i konstant endring?

Tema:		

MATERIALS

Gjest:

Karen Ristebråten

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

GJØVIK

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•
•
•

Gevinstrealisering
Dataanalyse
Bærekraft
Forretningsmodell innovasjon
Automasjon
Livslang læring

Anbefalt lesing:

• Teknisk sett, podcast
• Camel uten filter, Episode 12 (Steinar
Bjartveit)
• Restart business av jørgensen og
pedersen
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MATERIALS med Karen Ristebråten, Hunton Fiber

Podkast #620

Vi jobber i altfor
stor grad ukritisk etter
gamle prosesser, uten å ha
et godt svar på hvorfor
- Karen Ristebråten

MATERIALS med Karen Ristebråten, Hunton Fiber
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i innovasjon?
Kvinne 37, gift, to barn, opprinnelig
fra Trondheim. Blir lett engasjert
og revet med. Ikke teknolog «per
def» men nysgjerrig på utvikling
innen teknologi. Veldig opptatt av
forholdet mellom mennesker og
teknologi.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Øke digital modenheten i
organisasjonen. Engasjere, samt
mobilisere for å tåle endring. Målet
er å automatisere og optimalisere
prosesser i produksjon. Samtidig
som vi jobber smartere for å utvikle
vår forretningsmodell. IT berører
hele verdikjeden vår og er blitt
forretningskritisk.
Hva fokuserer du på innen
teknologi/innovasjon?
Hva det gir. Hvorfor.
Gevinstrealisering.
Hvorfor er det spennende?
Det er lite som er så
tilfredsstillende som når jeg får
tilgjengeliggjøre og dele data med
folka våre, så de kan gjøre en mer
effektiv og bedre jobb. Når vi slutter
å anta, å styre etter fakta.

Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
Vi har et enormt fokus på
digitalisering, uten at vi spør
oss om vi har riktig styre,
ledergruppe og IT-ledelse for å
lede virksomheten gjennom en
digitaliseringsprosess.
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
I Hunton, hvor jeg startet 1. oktober,
har det for meg frem til nå handlet
om å forstå forretningsmodellen
vår, hvor vi er og hvor vi skal, med
mål om å drive organisasjonen
fremover ved bruk av teknologi.
Dine andre favoritteksempler på
lignende prosjekter, internasjonalt
og nasjonalt?
Jan Christian Vestre og hans
selskap Vestre, i tillegg til Cognite
med John Markus Lervik.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Evne til å tilegne seg nye
ferdigheter. Tåle og omfavne
endring.
Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
Jeg har trua på den norske
samarbeidsmodellen, og tenker at
dette er et fortrinn for oss når vi
jobber med innovasjon og utvikling.
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Et favoritt fremtidssitat?
Humler er for tunge til å fly. Men
det vet jo ikke de, så de flyr likevel.
Viktigste poeng fra vår samtale?
«Sånn har vi alltid gjort det» er ikke
lenger et godt argument (vet ikke
om det noen gang har vært det..) Vi
må trene på å endre oss. Omfavne
teknologi for å automatisere det
som kan, så vi kan bruke tiden
vår smartere. Vi kan ikke bare
innovere produkt, men også huske
forretningsmodellinnovasjon.
Toppledergrupper og styrer, også i
små/mellomstore organisasjoner
må ta innover seg hva som skjer,
og tørre å spørre seg selv om de er
rigget for fremtiden.

KURS SPØRSMÅL
Hva er det selskapet Hunton kan bli
flinkere på når innen innovasjon?
a) Være mer «på ballen» og henge seg på
de endringene som kommer fortløpende
Gjøre de ansatte mer komfortabel i en
jobb som er i konstant endring
b) Gjøre de ansatte mer komfortabel i en
jobb som er i konstant endring
c) Få med innovasjon i
forretningsmodellen også, ikke kun i
produktene

Materialet egnes godt på andre
materialer enn trehus. Hva gjør de i
Danmark med materialet som nevnes?
a) Legger trefiberisolasjon på murhus
b) Bruker trefiberisolasjon i bobiler og
campingvogner
c) Rester fra asfalt og tømmer
Rester fra plantebasert mat

Hvilke restmaterialer er det Hunton
produserer produkter av?
a) Rester fra asfalt og tømmer
b) Avfall og rester fra sagbruk
c) Rester fra plantebasert mat

MATERIALS
KAREN RISTEBRÅTEN
LEDER FOR IT OG
DIGITAL UTVIKLING
HUNTON FIBER

RIKTIG SVAR
Få med innovasjon i forretningsmodellen
også, ikke kun i produktene

Legger trefiberisolasjon på murhus

Avfall og rester fra sagbruk

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

MATERIALS med Karen Ristebråten, Hunton Fiber
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PODKAST #656 ELLER MOTSATT?. DEA HAUG STORAAS, SØSTRENE STORAAS HOTELL

Tema

Perspektiv

Eller motsatt?

LØRNSOC
DEA HAUG STORAAS
MOR
SØSTRENE STORAAS
HOTELL
Podcaster gjort i samarbeid med:

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
Lytt til podcast

205

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?

LØRNSOC med Dea Haug Storaas, Søstrene Storaas hotell

Tema:		

LØRNSOC

Gjest:

Dea Haug Storaas

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

BUSKERUD

Vert:		

Klaus, Silvija, Sjur

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Kommunikasjonsteknologi
Innovasjon
Samarbeid
Team arbeid

Anbefalt lesing:

• Serien Self made
• Boken Nøvikmfl av Tori Virik

Podkast #656

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

LØRNSOC med Dea Haug Storaas, Søstrene Storaas hotell
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Intervju
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 kommunikasjons
teknologi 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.
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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.

KURS SPØRSMÅL
Hva har de et stort fokus på hos
Søstrene Storaas Hotell?
a) Gårdsdrift
b) Norsk mattradisjon
c) Økologisk og sirkulær matproduksjon
og økonomi

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
DEA HAUG STORAAS
MOR
SØSTRENE STORAAS
HOTELL

RIKTIG SVAR
Økologisk og sirkulær matproduksjon og
økonomi

Jondalen

1982

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

LØRNSOC med Dea Haug Storaas, Søstrene Storaas hotell

208

PODKAST #664 FRAMTIDSTRO FOR HAVET. KJERSTI ELINE TONNESSEN BUSCH, SALT

Tema

Perspektiv

Framtidstro for havet

CLEANTECH
KJERSTI ELINE
TONNESSEN BUSCH
GRÜNDER OG DAGLIG
LEDER
SALT
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer og
daglig leder i SALT, Kjersti Eline Tønnessen Busch. Kjersti har en
doktorgrad i akvakultur og brenner for å gjøre havet og kysten
vår renere. Fra Lofoten leder hun SALT, som leverer tjenester
innenfor forskning, rådgivning og formidling knyttet til havet og
kysten. I episoden forteller Kjersti om hvor søppelet vi ser i havet
egentlig kommer fra, hvilke valg som må tas for å få rene strender
i Bodø innen 2030, samt om hva de har lært av å ha kartlagt marin
forsøpling langs strendene i Norge ved hjelp av GIS-modelleringer.

Om bedriften
SALT er en uavhengig kompetansebedrift med kunnskap om og
for kysten. SALT leverer tjenester innenfor forskning, rådgivning og
formidling knyttet til havet og kysten. Deres faglige kompetanse
involverer marine økosystemer, kystnæringer og entreprenørskap
– med spisskompetanse om nordlige problemstillinger. SALT
ble dannet av gründerne Kjersti Eline Tønnessen Busch (Ph. D.
akvakultur) og Kriss Rokkan Iversen (Ph. D. marin systemøkologi)
i juni 2010. Kjersti og Kriss studerte sammen og ble enige om at
det måtte være mulig å bidra til kystens utvikling – der ressursene
fantes og verdiskapingen faktisk skjer.

Refleksjon
Lytt til podcast

Mer plast enn fisk i havet i 2050, biene forsvinner, isen SMBlter.
Diskusjonen omkring klima og miljø er ofte dyster og mørk. Kjersti
mener dette ikke motiverer oss til endringer. Hvordan kan vi skape
en mer lystbetont samtale rundt miljø og klima?

Tema:		

CLEANTECH

Gjest:

Kjersti E. Tonnessen Busch

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

BODØ

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Klima
Marin forsøpling
Innsamling av data
Undervannsrobot

Anbefalt lesing:

• Poor ecomics av Abhijit Banerje og Ester
Duflo
• Holdnorgerent.no
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Podkast #664

Mange forskere er
redde for mikroplasten,
men mikroplasten er den
vi kan gjøre noe med.
- Kjersti Eline Tonnessen
Busch

CLEANTECH med Kjersti Eline Tonnessen Busch, SALT
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Intervju
Utdanning og hobby?
Doktorgrad i akvakultur. Hobby:
Styreleder i dugnadsdrevet
alpinanlegg.
Hvem er du, personlig og faglig?
Personlig: Sterkt engasjement, stor
arbeidslyst, litt utålmodig og stor
gjennomføringstrang. Faglig: Som
forsker er jeg opptatt av å svare
på store og relevante spørsmål mindre interessert i grunnforskning
og detaljer.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Vi tror at jobben vi gjør har en
betydning og at det faktisk er
mulig å gjennomføre de endringene
som skal til for at morgendagens
verden er enda bedre enn dagens
verden. Våre tre forretningsområder
er «maritim forsøpling», «marin
forvaltning» og «fremtidsrettet
kystsamfunn».
Hva fokuserer du på innen
teknologi?
Teknologi som gjør jobben
vår enklere. Eksempelvis GISmodelleringer for å finne ut hvor
søppel samler seg langs strendene.

Hvorfor er det spennende?
Det er veldig spennende å ta i bruk
teknologi for å hente inn data.
Vårt perspektiv er alltid å løse
et problem og så finne relevant
teknologi og ta den i bruk.
Mest spennende kontroverser?
Ikke kontrovers, men observasjon:
Vi snakker ofte for positivt om
teknologi og får det til å høres ut
som at det kan løse alt alene. Alt
kan ikke løses med teknologi, men
det kan være til svært god hjelp.
Egne relevante prosjekter siste
året?
Kartlegging av marin forsøpling. Vi
har kartlagt søppel på strender i
Lofoten, Finnmark, Agder og Novaja
Semlja. Skulle vært i Ghana nå, men
utsatt på grunn av korona.
Favoritteksempler på lignende
prosjekter, internasjonalt og
nasjonalt?
Frivillige som samles for å rydde
strender, eksempelvis Afroz Shah i
Mumbai.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Bygging av bedriftskultur,
samhandling med andre, innhenting
av informasjon, og kunnskap om
bærekraft.
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Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
Vi har generelt gode
relasjonelle egenskaper og gode
bedriftskulturer. Unikt gode (og
heldige) i forhold til fornybar energi
(vannkraft).
Viktigste nye perspektiver etter
Covid-19?
Nå har alle andre også forstått at
video er mulig. Det er en stor fordel
for oss utenfor ring 2; vi sparer
mye tid på å slippe å reise tur/retur
Svolvær-Oslo for et møte.
Hvordan er du som leder, og hvorfor
funker det? Reflekterer mye over
min rolle. Er faglig interessert,
og marin forsøpling engasjerer
meg veldig. Ønsker å være real og
rettferdig. Tåler motstand og er ikke
lettskremt.

Noen viktige
bærekraftsperspektiver?
Bærekraft er viktig for folkehelsa.
Yndlingssitat eller livsmotto?
SALT sitt motto: "Fremtidstro for
havet, kysten og folket".

KURS SPØRSMÅL
Hvor langt og dypt er verdens største
kaldtvannskorallrev i Lofoten?
a) 35 km langt og 260 meter dypt
b) 50 km langt og 450 meter dypt
c) 20 km langt og 140 meter dypt

Hva er de store truslene for havet?
a) Plast i havet, klimaendringer og
havforsuring
b) Plast i havet, klimaendringer,
havforsuring og overfiske
c) Mikroplast, klimaendringer og
havforsuring

SALT gjorde et oppsiktsvekkende funn i
Finnmark. Hva var dette?
a) De fant flere døde dyr med flere gram
avfall i magesekken
b) De fant et yrende dyreliv hvor det var
lite avfall på stranda de undersøkte
c) De fant rundt 76 tonn avfall på én
kilometer lang strandstrekning på en
strand langt fra sivilisasjonen

CLEANTECH
KJERSTI ELINE
TONNESSEN BUSCH
GRÜNDER OG DAGLIG
LEDER
SALT

RIKTIG SVAR
35 km lang og 260 meter dyp

Plast i havet, klimaendringer,
havforsuring og overfiske

De fant rundt 76 tonn avfall på én
kilometer lang strandstrekning på en
strand langt fra sivilisasjonen

Scann og besøk bedriften
https://salt.nu/

CLEANTECH med Kjersti Eline Tonnessen Busch, SALT
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PODKAST #669 INNOVASJON OG UTVIKLING GJENNOM GRØNN TEKNOLOGI OG BÆREKRAFT. ELLISIV LØVOLD, LØVOLD SOLUTION

Tema

Perspektiv

Innovasjon og utvikling
gjennom grønn teknologi
og bærekraft
OCEANTECH
ELLISIV LØVOLD
LEDER FOR MARKED,
RELASJON OG UTVIKLING
LØVOLD SOLUTION
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder for marked,
relasjon og utvikling i Løvold Solution, Ellisiv Løvold, om det
å ta både konsernet og verden videre, skape arbeidsplasser
og nye digitale og miljøvennlige løsninger. Hvilke løsninger og
næringsutvikling kan vi ta i bruk for å dra i rett retning i? når det
kommer til miljø og bærekraft? Og med en enorm mangel på
mat i verden, hvordan kan vi ta i bruk mulighetene i havet på en
bærekraftig måte?

Om bedriften
Løvold Solution eier og driver flere selskaper innenfor eiendom og
drift. Løvold as, Havbruksloggen og Løvold Havpark er konsernets
driftsselskaper. Her kan man finne det meste av produkter og
tjenester tilpasset og rettet mot havbruk, maritim sektor, industri
og skipsfart. I over 80 år har Løvold vært en samarbeidspartner
med norsk næringsliv generelt, fiskeri og havbruk spesielt.

Refleksjon
Lytt til podcast
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Havbruksnæringen er en av Norges største eksportnæringer.
Hvilken rolle kan innovasjon og næringsutvikling spille når
det kommer til å bli bedre på miljø og bærekraft innen
oppdrettsnæringen?

OCEANTECH med Ellisiv Løvold, Løvold Solution

Tema:		

OCEANTECH

Gjest:

Ellisiv Løvold

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

BODØ

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Fiskeoppdrett
Havbruksloggen
Digitalisering
Bærekraft

Anbefalt lesing:

• Løvold Solution

Podkast #669

I det store
perspektivet som tegner et
bilde av enorm mangel på
mat i verden, mener jeg at
vi både har en mulighet til
og et ansvar for å ta tak
for å gjøre en forskjell her.
- Ellisiv Løvold

OCEANTECH med Ellisiv Løvold, Løvold Solution
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Intervju
Hvem er du, personlig og faglig?
54 år, født i Lofoten. Gift, har tre
voksne barn og 3 barnebarn. Som
person er jeg ekstrovert,
omsorgsfull og over gjennomsnittet
glad i folk.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Innovasjon og næringsutvikling i
Løvold Solution.
Hva fokuserer du på innen
innovasjon?
Lage løsninger og produkter som
er nyttige; som gjør hverdagen til
kundene eller en næring enklere
og mer effektiv. Har også fokus
på løsninger og næringsutvikling
som bidrar i rett retning i forhold til
miljø og bærekraft.
Hvorfor er det spennende?
Motiverende å jobbe for
«a bigger meaning», som for
eksempel å gi mat til verden
gjennom å ta i bruk mulighetene i
havet.

Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
Blir ofte møtt med ulike meninger
om havbruk. En del er skeptiske
både når det gjelder metoder og
produkt. Jeg oppfatter at man
ikke møter så mye av dette i
landbruket selv om det er snakk
om matproduksjon i begge tilfeller.
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Har videreutviklet Havbruksloggen,
som er et web-basert
styringssystem for
havbruksnæringen. Dette gir sikker
drift og vedlikehold. Nå er vi i gang
med etablering av en Havpark på
indre havn av Bodø.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Norge innehar en unik kunnskap
og kompetanse rundt fiskeri og
aquakultur. Dette både i selve
næringen og i leverandørindustrien
rundt.
Viktigste nye perspektiver fra
Covid19? Noe som fungerer bedre
digitalt enn fysisk nå, i jobben din?
Først og fremst at man er heldig
som bor i Norge. Man har også
gjennom denne tiden blitt tvunget
til å få på plass, og ikke minst
benytte seg av, digitale løsninger
for å få gjennomført «møter».
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Hvordan er du som leder, og hvorfor
funker det?
Kreativ og løsningsorientert,
og ser muligheter fremfor
begrensinger. Har fokus på mål og
det å lykkes, men samtidig å se
enkeltmennesket.
Noen viktige
bærekraftperspektiver?
Viktigheten av å begynne med seg
selv og sin bedrift, og ikke henge
seg for mye opp i det vi ikke får
gjort noe med. Alle monner drar!
Et yndlingssitat eller livsmotto?
«Den største gleden du kan ha er å
gjøre andre glad».

Kan du oppsummere vår samtale
med en setning?
Engasjerende samtale som går inn
på høyaktuelle tema for meg og
forhåpentligvis for andre.

KURS SPØRSMÅL
Hva har Løvold Solution spesialisert seg
på?
a) Skreddersydde merder til
oppdrettsnæringen
b) Skreddersydd fortøyningsanlegg til
oppdrettsnæringen
c) Bærekraftig fôr

Hva er Havbruksloggen?
a) Et vedlikeholdssystem for drift
av oppdrettsanlegg som er utviklet i
samarbeid med havbruksnæringen
b) Et vedlikeholdssystem for forskningen
av oppdrettsanlegg som er utviklet i
samarbeid med havbruksnæringen
c) Et vedlikeholdssystem for drift
av oljeplattformer som er utviklet i
samarbeid med havbruksnæringen

Et vedlikeholdssystem for drift av
oljeplattformer som er utviklet i
samarbeid med havbruksnæringen
a) En havpark
b) Et forskningssenter
c) Et oppdrettsanlegg

OCEANTECH
ELLISIV LØVOLD
LEDER FOR MARKED,
RELASJON OG
UTVIKLING
LØVOLD SOLUTION

RIKTIG SVAR
Skreddersydd fortøyningsanlegg til
oppdrettsnæringen

Et vedlikeholdssystem for drift av
oppdrettsanlegg som er utviklet i
samarbeid med havbruksnæringen

En havpark

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

OCEANTECH med Ellisiv Løvold, Løvold Solution
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PODKAST #676 STORSKALA REN HYDROGEN FRA GASS. KATHRINE KVÆRNES RYENGEN, ZEG POWER

Tema

Perspektiv

Storskala ren hydrogen
fra gass

ENERGYTECH
KATHRINE KVÆRNES
RYENGEN
CEO
ZEG POWER
Podcaster gjort i samarbeid med:

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 CO2separasjon.

Refleksjon
Lytt til podcast

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

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

LILLESTRØM

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Hydrogen
Olje og gass
Infrastruktur
CO2 fangst og lagring

Anbefalt lesing:

• Siva.no
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Podkast #676

Innen feltet jeg
nå jobber, opplever vi
et klassisk høna-elleregget-dilemma i henhold
til hvem som skal ta
det første steget. Er
det produsentene eller
brukerne av hydrogen?
- Kathrine Kværnes
Ryengen

ENERGYTECH med Kathrine Kværnes Ryengen, ZEG Power
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Intervju
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-elleregget-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
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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.

KURS SPØRSMÅL
Hvor passer hydrogengass best?
a) Mellomlange distanser
b) Lange distanser
c) Korte distanser

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
KATHRINE KVÆRNES
RYENGEN
CEO
ZEG POWER

RIKTIG SVAR
Lange distanser

Binder seg med CO2 i gassen

Muliggjøre arbeidsplasser, bygge på den
industrielle kompetanse vi har i Norge,
eksportere utslippsfri hydrogen og
forretningsmuligheter

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

ENERGYTECH med Kathrine Kværnes Ryengen, ZEG Power
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PODKAST #683 Å VÆRE I VATER. MARIE HATJOULLIS, ZOARING

Tema

Perspektiv

Å være i vater
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Zoaring,
Marie Hatjoullis, om at vi må lytte, lære, bruke og utvikle. Zoaring
er et kommunikasjonsbyrå som konsulterer sine kunder i å
forenkle sine budskap. I podcasten diskuterer Silvija og Marie
temaer som hvordan man kan jobbe med å utvikle kundene sine
som leverandør, og hvordan perspektivet om bærekraft kan bakes
inn i behovet for innovasjon.

LØRNBIZ
MARIE HATJOULLIS
CEO
ZOARING

Podcaster gjort i samarbeid med:

Om bedriften
Zoaring AS er et selskap som ble startet i 2012 og som hjelper
bedrifter med forenkling av informasjon og en bottom-up
approach i kommunikasjonen. Zoaring sin kundekrets spenner fra
landets aller største bedrifter og merkevarer, til gründerbedrifter
og ideelle organisasjoner. Zoaring har til nå løst oppdrag for over
350 store og små bedrifter over hele Norge.

Refleksjon
Hvordan kan bærekraftig handel og produksjon bli en prioritet i
matbransjen nå når hjemlevering fra mat-aktører øker? Trekker
logistikk og drift av hjemkjøring økologisk utvikling ned igjen?

Lytt til podcast

Tema:		

LØRNBIZ

Gjest:

Marie Hatjoullis

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

STAVANGER

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Bærekraft
Innovasjon
Logistikk
Endringsledelse

Anbefalt lesing:

• Isabelle Ringnes sine podcaster!
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Podkast #683

Screw it, lets do it.
Bedre å ha prøvd enn å
ikke ha gjort det.
- Marie Hatjoullis

LØRNBIZ med Marie Hatjoullis, Zoaring
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Intervju
Hvem er du, personlig og faglig?
Personlig: Blanding av introvert
og ekstrovert. Liker balanse, og
er opptatt av mat og gode råvarer.
Faglig: liker å få ting gjort. Er
uformell, men samtidig profesjonell
og analytisk.
Hva gjør du på jobben?
Prøver å få med meg alt - detaljene
for så å se det store bildet. Hvor er
vi og hvor skal vi?
Hvordan kjører du innovasjon?
Innovasjon for meg er å følge med i
tiden og tenkte fremover.
Hvorfor er det spennende?
What´s not to like? Utvikling er bra.
Hva synes du er de mest
interessante nye dilemmaer?
I dagens situasjon er økonomi
og helse er et stort dilemma; å
redde arbeidsplasser og samtidig
begrense smitte er nærmest
umulig.
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Har jobbet med å få i gang Bankers
Pizza – en start på et nytt Dolly
Dimple’s eventyr. I tillegg har
jeg jobbet i Foodback AS, som
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leverer en tilbakemeldingsløsning
til restauranter, kantiner, caféer,
hotellfrokost osv.
Prosjekter som inspirerer deg mest,
internasjonalt og nasjonalt?
Hurtigruten har vært inspirerende.
De har vært innovative både med
tanke på målene de har satt seg i
«out exploring», men også å bygge
om alle skip til batteri og gass.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Teknologi, kommunikasjon og sosial
intelligens. Dette baner vei for
digitalisering og omstilling.
Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
Boost Ai og Unacast gjør mye
spennende når det gjelder
teknologi.
Viktigste nye perspektiver fra
Covid19?
Vanskelig å velge. Jeg tror en ny
normal vil oppstå. Jobbrelatert vil
vi nok se nye forretningsmodeller,
nye måter å lede på, samt se
viktigheten av kommunikasjon
og plattformene man bruker.
Fleksibilitet og robusthet er blitt
enda mer viktig.

Hvordan er du som leder, og hvorfor
funker det?
Tydelig og transparent. Har
forventninger til meg selv og andre,
og lytter mest mulig og forsøker å
høre hva jeg kan gjøre for å få alle
til å gjøre en best mulig jobb. Så
langt har det fungert bra basert på
tilbakemeldinger jeg har fått.
Noen viktige
bærekraftperspektiver?
God helse, alternativ energi og
gjenbruk av mat som er bærekraftig
er viktig. Vi ser at COVID19 har ført
til mindre reising, utslipp og kjøp av
produkter.
Et yndlingssitat eller livsmotto?
Screw it, lets do it. Bedre å ha
prøvd enn å ikke ha gjort det.

Kan du oppsummere vår samtale
med 10 ord?
Lytt, lær, analyser, bruk og utvikle.

KURS SPØRSMÅL
Marie forteller om en fase på fire steg
for å få til endringer. Hva er disse
fasene?
a) Observere, analysere og forstå
b) Høre om og se endringer, forstå,
akseptere og ta eierskap
c) Analysere, forstå, akseptere og
innovere

Hva var de viktigste arbeidsoppgavene til
en forretningsutvikler under foodbankprosjektet?
a) Samarbeid med kunder, se på trender
innen teknologi og utvikling av software
b) Regnskap, oppfølging av medarbeider
og utvikling av software
c) Samarbeid med kunder, regnskap og
se på trender innen teknologi

Hvordan har Hurtigruten klart å tenke
bærekraftig i innovasjon?
a) De fjernet all plast fra skipet, og
båtene går på hybrid
b) De har satt ned et eget team som
fokuserer på bærekraftig drift med
følgende kontrollering og oppfølginger
innenfor gitte rammer satt i samarbeid
med klimarådet
c) De fjernet all plast fra skipet,
og båtene bruker biogass og er
batteridrevne

LØRNBIZ
MARIE HATJOULLIS
CEO
ZOARING

RIKTIG SVAR
Høre om og se endringer, forstå,
akseptere og ta eierskap

Samarbeid med kunder, se på trender
innen teknologi og utvikling av software

De fjernet all plast fra skipet, og båtene
bruker biogass og er batteridrevne

Scann og besøk bedriften
https://zoaring.com/

LØRNBIZ med Marie Hatjoullis, Zoaring
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PODKAST #687 IT TAKES TWO TO TANGO. ELLEN GUNDERSEN HUSEBØ, TANGOFY

Tema

Perspektiv

It takes two to tango

SOFTWARE
ELLEN GUNDERSEN
HUSEBØ
MED-GRÜNDER
TANGOFY
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med med-gründer
i Tangofy, Ellen Gundersen Husebø, om hvordan de hjelper
bedrifter å prioritere og ta beslutninger for fremtiden. Tangofy
leverer en digital Business Innovation Platform og har som sitt
oppdrag å samle den kollektive forretningserfaringen for å bygge
sterkere selskaper.I podcasten diskuterer Ellen og Silvija hvordan
gründerne i Tangofy har klart å digitalisere seg selv, og reflekterer
rundt om det er mulig å forenkle hverdagsledelse og skape
innovasjonskultur gjennom å anvende teknologi.

Om bedriften
Tangofy ble etablert i 2016, og har kontorer i Sandnes i Norge og
i Ho Chi Minh, Vietnam. Gründerne har en spennende 360 ??°
profil med erfaring fra alle sider av bordet, både som leverandør,
kunde og utførende rådgivere. Tangofy leverer en digital Business
Innovation Platform og har som sitt oppdrag å samle den
kollektive forretningserfaringen for å bygge sterkere selskaper.
Tangofy sin plattform PULSE ønsker å hjelpe selskaper til en
komplett arbeidsflyt, og tjenesten er 100% digital. Tangofy er
samarbeider i dag med Microsoft og Play Design, og er støttet av
Innovasjon og Norges Forskningsråd.

Refleksjon
Lytt til podcast

Vi lever i en tid med evig tidspress, og jobber iherdig med å
effektivisere oppgaver. Hvordan kan utvikling av software-tjenester
bidra på effektiviserings-fronten? Hva blir viktig å tenke på for
fremtidige utviklere?

Tema:		

SOFTWARE

Gjest:

Ellen Gundersen Husebø

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

STAVANGER

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•
•

Innovasjon
Forenkling
Strategi
Forretningsmuligheter
Utviklingsarbeid

Anbefalt lesing:

• McKinsey, utvalgte emner
• Lorange Network, Simon Sinek, Martin
Armstrong for å nevne noen
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Vi erfarer at det er
vanskelig får møtene til
å endes og endene til å
møtes.
- Ellen Gundersen Husebø
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Intervju
Hvem er du, personlig og faglig?
“Techmamma” til to og
“Techbestemor” til tre. Har masse
energi og liker utfordringer.
Har jobbet med innovasjon og
digitalisering i mange tiår.
Hvordan beskriver du oppdraget til
din organisasjon?
Øke modenheten hos våre kunder
rundt digitalisering og mulighetene
dette gir. Løsning for en digital
hverdagsledelse, hvor nøkkelord er
forenkling og smart samhandling.
Hva motiverer deg mest ved dette
oppdraget?
Å kunne få gi tilbake og bistå våre
kunder med å sette fart og få dem
til å jobbe enda bedre sammen på
en smartere og inkluderende måte.
Hva synes du er de mest
interessante dilemmaer?
Modenhet rundt digitalisering, og
helhetlig forståelse av hva dette
er og hva som må til for å komme
videre. Det henger igjen for mye arv
som ikke fremmer innovasjon.

Dine 3 beste tips til andre som
innoverer i samme sektor?
- Inkludering: involver og inkluder
de ansatte i forretningsutviklingen
- Mangfold: sammen bygges
katedralen - ikke «du» og «jeg»,
men «vi»
- Begeistring: gi anerkjennelse,
praktiser åpenhet og «walk the
talk»

Viktigste nye perspektiver fra
Covid?
Mennesket, samhold og viktigheten
av tilstedeværelse og nærhet. Vi har
stoppet tiden og kanskje funnet litt
tilbake til de verdier som faktisk
betyr noe. I tillegg samler vi oss
som nasjon og støtter opp under
anbefalinger og oppfordringer fra
sentrale organer.

Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Systemutvikling av Tangofy sine
tjenester, marked og salg, samt
prosjektleveranser for kunder.

Hvordan er du som leder, og hvorfor
funker det?
Er opptatt av etterlevelse av verdier
ikke bare på jobb, men også privat.
I lederroller har jeg vært opptatt
av deling av informasjon gjennom
åpen kommunikasjon. Er opptatt av
“å se” menneskene bak fasaden og
å være en god rollemodell.

Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Jeg tror kunnskapen vi alle erverver
oss blir den verdifulle summen av
virksomhetens kompetanse-kapital
som gir en evne til å løse oppgaver
og mestre komplekse utfordringer
de står ovenfor, dersom en evner å
tilrettelegge for dette.
Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
Det er et kinesisk ordtak som
er: "når forandringens vind
blåser, bygger noen vindskjermer,
mens andre bygger vindmøller".
Vi i Norge evner å snu oss,
både utdannelsesinstitusjoner,
virksomheter og folket.
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Noen viktige bærekraftsperspektiver?
I Tangofy er vi opptatt av bærekraft
og vi vil jobbe for å understøtte 4 av
de 17 bærekraftsmålene (3, 5, 9 og
17).
Et yndlingssitat eller livsmotto?
“Life begins at the end of your
comfort zone”.

KURS SPØRSMÅL
Hva er bakgrunnen for navnet til
Tangofy?
a) Inspirasjon fra danseformen og
ordtaket «It takes two to tango». Det
krever samarbeid, hvor den ene leder an,
og den andre følger etter, men at begge
ligger på et likt nivå
b) Inspirasjon fra danseformen Tango,
hvor samarbeidet med mellom de to
danserne baseres på koreografi og gitte
regler
c) Inspirasjon fra danseformen Tango og
ordtaket «It takes two to Tango», fordi
selskapet startet opp av to tidligere
tango-dansere

Hva gjør Tangofy?
a) Tilbyr innoverende rådgivning til
software utviklere
b) Produserer innoverende
styringssystem som skal effektivisere
beslutningsprosesser hos bedrifter
c) Produserer softwareprogram som gjør
at du kan danse i dansegrupper online.
Bevegelsene dine blir tatt opp, slik at
danselæreren din kan spole tilbake i
filmen for å gi deg korreksjoner om
forbedring

Hvor lang tid tok det for Tangofy å
designe sin service basert på software
som bygges selv?
a) 1,5 år
b) 2 år
c) 3 år

SOFTWARE
ELLEN GUNDERSEN
HUSEBØ
MED-GRÜNDER
TANGOFY

RIKTIG SVAR
Inspirasjon fra danseformen og ordtaket
«It takes two to tango». Det krever
samarbeid, hvor den ene leder an, og
den andre følger etter, men at begge
ligger på et likt nivå

Produserer innoverende
styringssystem som skal effektivisere
beslutningsprosesser hos bedrifter

3 år

Scann og besøk bedriften
https://www.tangofy.com/
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PODKAST #689 LÆR AV ANDRES FEIL. JORUNN HODNE, ROGALAND I MINIATYR

Tema

Perspektiv

Lær av andres feil
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Jorunn Hodne
som er prosjektleder for Rogaland i miniatyr - en mulighet
for å oppleve fjord og fjell, historier og attraksjoner fra 23
rogalandskommuner på tre timer. Jorunn Hodne har utdanning
i reklametegning og videojournaliSMB, men er også veldig glad i
sang og musikk. Rogaland miniatyr startet med et dukkehus fra
gjenbruk som var en kopi av Jorunn sitt eget hjem. Målet er nå å gi
økt verdiskapning gjennom flere arbeidsplasser og grønn turiSMB.

ARTTECH
JORUNN HODNE
PROSJEKTLEDER
ROGALAND I MINIATYR

Podcaster gjort i samarbeid med:

Om bedriften
Rogaland i miniatyr er et kunnskap- og teknologi-basert
opplevelsessenter der miniatyrmodeller fra hele Rogaland samles
under ett tak. Her stilles det ut lokale attraksjoner, signalbygg,
museer og naturperler. Modellene formidler også historier på en
ny og interaktiv måte ved hjelp av teknologi og smartbrett.

Refleksjon
I kunst og kultur-verden er det kunsten som står i fokus, ikke
kunden. Likevel må de være en balanse mellom kapitaliSMB og
kreativitet. Hvordan mener du man bør man gå fram for å skape
verdi for kunden, samtidig som man tør å bryte barrierer og tenke
nytt?

Lytt til podcast

Tema:		

ARTTECH

Gjest:

Jorunn Hodne

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

STAVANGER

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Framtidsperspektiv
Motivasjon
Scale up
Disiplinert entreprenørskap

Anbefalt lesing:

• Google, YouTube og tutorials
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Vis med handling,
ikke med ord.
- Jorunn Hodne

ARTTECH med Jorunn Hodne, Rogaland i Miniatyr
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Intervju
Hvem er du, personlig og faglig?
Potet, kan litt om alt, men kan ikke
alt om noe. Liker å tilegne meg ny
kunnskap, men nerder meg ikke til i
dybden på et fag. Sosial og blir glad
av å hjelpe folk. Ser løsninger, ikke
problemer.
Hvordan beskriver du oppdraget til
din organisasjon?
Vil ta samfunnsoppdrags-ansvar.
Bidra til at regionen samhandler
på tvers av kommunegrenser,
fagkunnskap og miljøer. Øke
slagkraften til Rogaland. Knytte
bånd og trekke lasset i lag.
Hva motiverer deg mest ved dette
oppdraget?
At jeg våkner opp med nye ideer
hver dag, og gleder meg til å finne
ut hvordan de skal løses rent
praktisk.
Hva synes du er de mest
interessante dilemmaer?
At like barn leker best, og at ulike
faggrupper ikke snakker samme
språk. Kapitalisktisk tankegang: alt
for kunden. Kreativ tankegang: alt
for kunsten.

Dine 3 beste tips til andre som
innoverer i samme sektor?
- Snakk med mest mulig
mennesker, det skjer mye i møte
med andre
- Hold fokus og lag
prioriteringslister
- Vær en kameleon, ha respekt for
andre
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
- Prototypeen; et
samarbeidsprosjekt
- ITSA Start
- Studiereiser til NY, Mexico,
Tyskland og Danmark
Hvem inspirerer deg, gjennom
lignende prosjekter?
Alle som har gjort gründerreiser er
inspirerende å høre på. Alle har sine
varianter av denne reisen.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Kunnskap innen teknologi, medisin,
miljø og forskning.
Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
Vi ligger ganske godt an på alle
disse feltene i forhold til de fleste
andre land i verden.
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Viktigste nye perspektiver
fra Covid?
Hvor sårbar verden er, at alt kan
faktisk skje.
Hvordan er du som leder, og hvorfor
funker det?
Krevende, forventer at folk jobber
hardt og leverer som avtalt.
Det funker fordi at jeg bretter
opp ermene og motiverer ved å
jobbe side om side til produktet er
levert.
Noen viktige bærekraftsperspektiver?
Alle liker å snakke om bærekrafts
målene, men er vi flinke nok til å
gjøre endringer i våre liv? Covid19
har tvunget oss til å ta et skritt
tilbake, og kanskje kan dette ironisk
nok hjelpe oss å nå en del av
målene?

Et yndlingssitat eller livsmotto?
Liker ikke sitater og motto. Vis med
handling, ikke med ord.
Kan du oppsummere vår samtale
med 3 ord?
Framtidsperspektiv, ståsted,
motivasjon.

KURS SPØRSMÅL
Hvilket fylke har Jorunn laget i en
miniatyrisk størrelse?
a) Innlandet
b) Sogn og Fjordane
c) Rogaland

Hva skal Rogaland miniatyrpark
inneholde?
a) En VR-omvisning av byen gjennom
utstasjonerte VR-briller
b) Fysiske miniatyrer, en VR-verden og
eksempler på byutviklende teknologi
c) Fysiske miniatyrer og teknologi

Hva er kjerneoppdraget til Rogaland
miniatyrpark?
a) Bygge kunnskap og identitet hos barn
og unge
b) Undervise barm i teknologisk
maskineri på micronivå
c) Spre en generell glede og latter som
en annen vanlig fornøyelsespark

ARTTECH
JORUNN HODNE
PROSJEKTLEDER
ROGALAND I MINIATYR

RIKTIG SVAR
Rogaland

Fysiske miniatyrer, en VR-verden og
eksempler på byutviklende teknologi

Bygge kunnskap og identitet hos barn og
unge

ARTTECH med Jorunn Hodne, Rogaland i Miniatyr

232

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

Tema

Perspektiv

Samarbeid som
innovasjonskraft

LØRNSOC
INGUNN FIGENSCHOU
EGGEN
SENIOR
BEDRIFTSRÅDGIVER
SPAREBANK1 SMN
Podcaster gjort i samarbeid med:

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

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

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

Tema:		

LØRNSOC

Gjest:

Ingunn Figenschou Eggen

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

TRONDHEIM

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Samarbeid mellom næringsliv, bank ,
klynger mm.
• Nettverk for innovasjon
• Gründerskap
• Innovasjon
• Omstilling
Anbefalt lesing:

• https://www.sparebank1.no/nb/smn/
privat.html#/
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Sammen får vi ting
til å skje
- Ingunn Figenschou
Eggen

LØRNSOC med Ingunn Figenschou Eggen, Sparebank1 SMN
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Intervju
Hvem er du, personlig og faglig?
Sosial, pliktoppfyllende, nysgjerrig,
lyst til å lære mer.
Hvordan beskriver du oppdraget til
din organisasjon?
Gjennom samfunnsutbyttet: Bidra
til innovasjon og næringsutvikling.
Vi jobber kontinuerlig med å utvikle
nye ideer. Finansbransjen er i stadig
utvikling. Personlig brenner jeg for
samarbeid mellom næringsliv, bank,
klynger etc. for å skape arenaer og
nettverk for innovasjon.
Hva motiverer deg mest ved dette
oppdraget?
Se gründere som lykkes. Jeg jobber
mot gründere, oppstartsbedrifter og
spin-offs fra etablert næringsliv, og
bidrar med egeninnsats og bankens
samfunnsutbytte til å skape
nettverksarenaer for samarbeid.
Hva synes du er de mest
interessante dilemmaer?
Hjelpe mange små eller fokusere på
færre, men store aktører?

Dine 3 beste tips til andre som
innoverer i samme sektor?
Delta i nettverksarenaer, bli kjent
med andre i samme bransje, samt
selskaper i helt andre bransjer man
kan ha noe til felles med.
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
- Studietur for å koble
industriaktører innen olje med
aktører innen havbruk
- Gründersamling
- Industriens dag
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Teknologi og relasjonskompetanse.
Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
Generell åpenhet mellom selskaper
– lav terskel for å samarbeide.
Viktigste nye perspektiver fra
Covid?
Nye måter å treffes på.
Hvordan er du som leder, og hvorfor
funker det?
Jeg er ikke leder, men er på
eget initiativ aktiv i næringslivet/
samfunnet i min region.
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Noen viktige bærekrafts
perspektiver?
Stort fokus på innovasjon av nye
bærekraftige ideer. Samarbeid for å
nå målene er bærekraftsmål nr. 17.
Et yndlingssitat eler livsmotto?
«Dette har jeg ikke prøvd før så det
klarer jeg sikkert».

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

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

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

LØRNSOC
INGUNN FIGENSCHOU
EGGEN
SENIOR
BEDRIFTSRÅDGIVER
SPAREBANK1 SMN

RIKTIG SVAR
Gode relasjoner

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

Verdalen

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

LØRNSOC med Ingunn Figenschou Eggen, Sparebank1 SMN
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PODKAST #697 VERFTSINDUSTRI «EN KREATIV OG UTVIKLENDE PRODUKSJON». CAMILLA KVALØSÆTER, FOLLA MARITIME SERVICE

OCEANTECH
CAMILLA KVALØSÆTER
ADMINISTRATIV LEDER OG
LOGISTIKKANSVARLIG
FOLLA MARITIME SERVICE
Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

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

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

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

Perspektiv

Tema:		

OCEANTECH

Gjest:

Camilla Kvaløsæter

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

TRONDHEIM

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•
•

Innovasjon
Endringsledelse
Bærekraft
Fiskeri
Kjønnsbalanse og likestilling

Anbefalt lesing:

• ILaks er gratis og lett tilgjengelig
informasjon om og fra næringa.
• Messer som Aqua Nor og Nor Fishing
presenterer forskning, erfaringer og
innovasjon innen blå næring.

Podkast #697

Ta sjansen,
men ikke uten grundig
utredning for å best mulig
sikre og oppnå et produkt
som oppfyller målene.
- Camilla Kvaløsæter

OCEANTECH med Camilla Kvaløsæter, Folla Maritime Service
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Intervju
Hvem er du, personlig og faglig?
Positiv, kreativ, balansert og sosial.
Faglig liker jeg utfordringer, er
profesjonell, løsningsorientert,
ryddig og organisert.
Hvordan beskriver du oppdraget til
din organisasjon?
Vi produserer hovedsakelig
aluminiumsfartøy etter kundens
ønsker. Vi driver også med
ombygging, servicer og andre
prosjekter som dukker opp fra land
til vann.
Hva motiverer deg mest ved dette
oppdraget?
Oppdraget er banebrytende for blå
næring da det ikke er produsert
helelektrisk oppdrettsbåt av denne
dimensjonen før.
Hva synes du er de mest
interessante dilemmaer?
Å oppfylle krav til miljøvennlige
løsninger samtidig som de skal
oppfylle avanserte og tøffe
arbeidsoppgaver gjennom et helt år
i røffe forhold.
Dine 3 beste tips til andre som
innoverer i samme sektor?
1. Ta sjansen, men ikke uten grundig
utredning

2. God prosjektering, oppfølging og
kvalitetssikring
3. Gode verktøy for loggføring og
planlegging
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
- Follawork 35
- Follaspeed 36
- Follamulti 50
- Follawork 36 EL
- Follaterrier 26
Hvem inspirerer deg, gjennom
lignende prosjekter?
Blir inspirert hver dag av mine
kolleger. Inspireres også av
oppdrettsnæringa som hele tiden
jobber for å utvikle miljøvennlige
løsninger.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Grønne løsninger.
Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
Vi er ikke redd for å prøve nye
miljøvennlige løsninger på tross av
at det både koster økonomisk og
tar lang tid. Norge er også god på
å spre innovasjon og kunnskap ut
til alle som er interessert i å følge
utviklingen.
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Viktigste nye perspektiver fra
Covid?
Vi må være tidligere ute med alt
av avgjørelser og bestillinger for
å opprettholde produksjonens
fremdrift som planlagt før koronaen
inntraff.
Hvordan er du som leder, og hvorfor
funker det?
Jeg anser meg selv som en
lagspiller. Jeg er en problemløser
og forsøker å gjøre produksjonen og
de ansatte mest mulig effektiv og
trygge gjennom å serve dem med
det de trenger for å kunne holde
hjulene i gang og trives. På denne
måten får alle et eieforhold til
prosjektet.

Noen viktige bærekraftsperspektiver?
Vi ønsker å være med for at vi
som verft og norske fartøy til sjøs
ikke skal ha miljøskadelige utslipp
til sjø eller luft. Vår tilnærming
til bærekraft er sikker drift, høy
verdiskapning og utvikling av fartøy
med lave karbonutslipp.
Et yndlingssitat eller livsmotto?
Uansett hva du gjør, gi alltid 100%.
Kan du oppsummere vår samtale
med 3 ord?
Spennende, til ettertanke og
utviklende.

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

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

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

OCEANTECH
CAMILLA KVALØSÆTER
ADMINISTRATIV
LEDER OG
LOGISTIKKANSVARLIG
FOLLA MARITIME
SERVICE

RIKTIG SVAR
De som driver med oppdrett

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

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

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

OCEANTECH med Camilla Kvaløsæter, Folla Maritime Service
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PODKAST #702 Å SKAPE ENGASJEMENT. CHARLOTTE WARNER MELBY, LINDAS DEKOR

Tema

Perspektiv

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

SOME
CHARLOTTE WARNER
MELBY
COO
LINDAS DEKOR
Podcaster gjort i samarbeid med:

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

Refleksjon
Lytt til podcast

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

Tema:		

SOME

Gjest:

Charlotte Warner Melby

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

TRONDHEIM

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•
•

Instagram markedsføring
Netthandel
Kundeengasjement
Kundeopplevelse
Gründerskap

Anbefalt lesing:

• "This is Marketing" by Seth Godin ift
markedsføring,
• "Dare to lead" Brène Brown ift
• "Essensen av business" av Jacob Schram
ift bedriftsutvikling/bytte merkenavn.
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SOME med Charlotte Warner Melby, Lindas dekor

Podkast #702

Til tross for at du
har et fantastisk produkt,
så må det gis opplæring
i hvorfor et innovativt
produktet er fantastisk.
Dette er noe vi løser
gjennom blogginnlegg,
videoer, kundeservice
og ofte stile spørsmål på
nettbutikken.
- Charlotte Warner Melby

SOME med Charlotte Warner Melby, Lindas dekor
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Intervju
Hvem er du, personlig og faglig?
En kunnskapstørst go-getter og
workaholic. Trives i en jobb som
utfordrer og utviklinger mine faglige
interesser innenfor bedriftsutvikling
og markedsføring.
Hvordan beskriver du oppdraget til
din organisasjon?
Å tilby brukervennlige og
budsjettvennlige alternativer til
oppussing, slik at alle kan skape
drømmehjemmet uavhengig av
situasjon eller budsjett.
Hva motiverer deg mest ved dette
oppdraget? Vi var den første i
Norge som fokuserte på DIYoppussing, og skapte dermed en
nisje. Vi har også en unik vinkling i
byggevare-verden da vi retter oss
hovedsakelig mot kvinner og har en
feminin merkevare.
Hva synes du er de mest
interessante dilemmaer?
«Innovation requires education». Så
til tross for at du har et fantastisk
produkt må det gis opplæring i
hvorfor et innovativt produkt er
fantastisk. Dette er noe vi løser
gjennom blogginnlegg, videoer,
kundeservice og ofte stilte
spørsmål på nettbutikken.

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

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

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

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

Hvem inspirerer deg, gjennom
lignende prosjekter?
Elon Musk.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Markedsføring og tilstedeværelse
på nett.
Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
Nordmenn er i verdensklassen når
det kommer til oppussing. Vi er
flinke til å bruke Finn.no og gi nytt
liv til gamle møbler.

243 SOME med Charlotte Warner Melby, Lindas dekor

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

Et yndlingssitat eller livsmotto?
«Sacrifice for what you love or
what you love becomes what
you sacrifice». Hvis man er en
entreprenør eller leder må man
vie mye tid til bedriften, så dette
mottoet hjelper med å få ting i
perspektiv.
Kan du oppsummere vår samtale
med 3 ord?
Netthandel, kundeopplevelse og
oppussing.

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

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

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

Legg ut innlegg som engasjerer på de
riktige plattformene

At kvinner kan fikse interiør selv uten
hjelp av mannen

SOME
CHARLOTTE WARNER
MELBY
COO
LINDAS DEKOR

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

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

SOME med Charlotte Warner Melby, Lindas dekor
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PODKAST #771 EFFEKTIV OFFENTLIG IT UTVIKLING. CHRISTIN GORMAN, KODEMAKER

Tema

Perspektiv

Effektiv offentlig IT
utvikling

SOFTWARE
CHRISTIN GORMAN
PROGRAMMERER
KODEMAKER

I denne episoden av #LØRN snakker SIlvija med programmerer
i kodemaker, Christin Gorman. Kodemaker er en ansatt-eid
konsulentbedrift som leier ut hyggelige og erfarne utviklere til folk
som trenger hjelp med å lage god software. Kodemaker er et team
på 25 i dag, og ønsker ikke nødvendigvis fler. De har tro på en
modell hvor de primært søker å være best i klassen og ikke flest.

Om bedriften
Kodemaker er et konsulentfirma i Oslo som tilstreber seg å tilby
de aller beste konsulentene i markedet innenfor tjenester knyttet
til systemutvikling som fag. Kodemaker har et sterkt fagmiljø, og
består av kvasse kunnskapsdelende systemutviklere håndplukket
fra det sterke fagmiljøet i Oslo.

Podcaster gjort i samarbeid med:

Tema:		

SOFTWARE

Gjest:

Christin Gorman

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:

Refleksjon
Det offentlige har stor innkjøpermakt. Hvilke problemer står de
ovenfor i internasjonale innkjøpsavtaler ovenfor nasjonal nytte?
Har staten riktig bestillerkompetanse for en slik avgjørende rolle
som preger hele nasjonens borgere? Hvordan kan software bidra
til å styrke deres bestillerkompetanse om så?
Lytt til podcast

•
•
•
•

Offentlig forvaltning
Grunderskap
Software
Konsulentselskap

Anbefalt lesing:

• qristin.wordpress.com.
• vimeo.com/189664989
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SOFTWARE med Christin Gorman, Kodemaker

Podkast #771

Det er interessant
å hjelpe folk som ikke selv
skjønner at de trenger
hjelp, eller hva de egentlig
trenger hjelp med. Er
det god hjelp når den du
hjelper ikke er enig i at du
hjelper dem?
- Christin Gorman

SOFTWARE med Christin Gorman, Kodemaker
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Intervju
Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg er en person som liker å
tenke gjennom ting, se ting fra
alle vinkler, snakke om ideer og
prøve nye ting. Ettersom jeg jobber
som programmerer, blir mye av
mitt engasjement rettet mot
softwareutvikling. Jeg har brukt
mye fritid de siste årene på å
engasjere meg for at vi skal bruke
statlige midler mer effektivt når det
gjelder IT.
Hva gjør din organisasjon?
Kodemaker er en ansatt-eid
konsulentbedrift. Vi leier ut
hyggelige og erfarne utviklere til
folk som trenger hjelp med å lage
god software.
Hva motiverer deg mest ved dette
oppdraget?
Det som motiverer meg til å skrive
og snakke om bedre bruk av
offentlige midler til IT, er tanken på
at mine ord kan bidra til at noen får
tenkt seg om og dermed tar bedre
beslutninger. Da har jeg gjort en
forskjell.

Hva synes du er de mest
interessante dilemmaer?
Det å hjelpe folk som ikke selv
skjønner at de trenger hjelp, eller
hva de egentlig trenger hjelp med.
Er det god hjelp når den du hjelper
ikke er enig i at du hjelper dem?
Jeg har det siste året skrevet en
del om Akson-prosjektet som
direktoratet for e-helse planlegger
å kaste bort flere milliarder
skattekroner på. Her trenger de
helt åpenbart hjelp til å ta bedre
beslutninger, men de vil jo ikke ha
hjelp.
Dine egne viktigste prosjekter siste
året?
Det viktigste prosjektet mitt er
familien min. Jeg har to barn
som vokser fort, og den lille tiden
jeg har med dem mens de ennå
setter pris på å være sammen med
foreldre vil jeg ikke kaste bort.
Jeg trives masse med å finne på
morsomme ting med familien.
Hvem inspirerer deg, som
rollemodell?
Martin Luther King Jr. og Gandhi.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden? Jeg tror det er viktig
å ha god kunnskap om IT, men kun
et lite mindretall av oss vet hvordan
man faktisk skaper innholdet den
digitale verden består av.

247 SOFTWARE med Christin Gorman, Kodemaker

Har Norge noen unike fordeler?
Norge er et land med få innbyggere,
høyt utdanningsnivå, mye penger,
tillit i befolkningen, tro på
demokratiet og solid dugnadsånd.
Det som er unikt er kanskje det at
vi har så sinnsykt mange fordeler
samtidig.
Et yndlingssitat eller livsmotto?
"The reasonable man adapts
himself to the world; the
unreasonable one persists in trying
to adapt the world to himself.
Therefore, all progress depends on
the unreasonable man” - George
Bernard Shaw.

KURS SPØRSMÅL
Hva er bedriften Kodemaker og hva gjør
de?
a) En bedrift med 42 ansatte som
utvikler software og andre digitale
løsninger
b) En bedrift med 24 designere som gjør
software mer brukervennlig
c) En bedrift med 25 utviklere som
hjelper folk å lage god software

Hva er ett av Kodemaker sine
satsningsområder?
a) En plattform for små aktører, som
nisjébutikker i Oslo, og nettstedet heter
Amoi.no
b) En plattform for elbil-lading i Oslo. På
nettstedet kan en se hvor det er ledig
ladning i Oslo og nettstedet heter Amoi.
no
c) En plattform for utendørstrening.
Nettstedet heter Amoi.no og der kan en
få tips til ulike treningsøvelser, områder
i storbyene hvor det er fint å trene og
diverse kurs

Hva mener Christin er en feil store
organisasjoner ofte gjør?
a) De bruker for lang tid til å ta enkle
avgjørelser, og derav stagnerer prosesser
b) De prøver å løse for mye på én gang
c) De rådfører seg ikke nok med de med
ekspertise og går hovedsakelig etter pris
når de søker ekstern arbeidskraft på
anbud

En plattform for små aktører, som
nisjébutikker i Oslo, og nettstedet heter
Amoi.no

De rådfører seg ikke nok med de med
ekspertise og går hovedsakelig etter pris
når de søker ekstern arbeidskraft på
anbud

SOFTWARE
CHRISTIN GORMAN
PROGRAMMERER
KODEMAKER

RIKTIG SVAR
En bedrift med 25 utviklere som hjelper
folk å lage god software

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

SOFTWARE med Christin Gorman, Kodemaker
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PODKAST #784 DATADREVET LYKKELIG SAMEKSISTENS I HAVINDUSTRIENE. INGER GRAVES, AANDERAA

Tema

Perspektiv

Datadrevet lykkelig
sameksistens i
havindustriene
OCEANTECH
INGER GRAVES
PRODUCT MANAGEMENT
LEAD
AANDERAA
Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

I denne episoden av #LØRN snakker SIlvija med Inger M. Graves
som er Ocean & Coastal Product Management Lead i selskapet
Aanderaa – et Xylem selskap. Xylem er et stort amerikansk
selskap som opererer globalt og som har løsninger for hele
vannkretsløpet i form av «The three Ts: Transport, Treatment and
Test». Graves sin del av selskapet jobber i «Test» delen, nærmere
bestemt i det naturlige element i kyst og havområder. Her utvikler,
produserer og selger de sensorer fra grunt vann til 6000m dyp for
måling av tilstanden i havet.

Om bedriften
Aanderaa produserer sensorer, instrumenter og systemer for
måling og overvåking i markeder, inkludert havbruk, miljøforskning,
sjøtransport, olje og gass, vei og trafikk og konstruksjon. Selskapet
ble grunnlagt tidlig på 1960-tallet av Ivar Aanderaa og navnet ble
raskt synonymt med robuste og pålitelige instrumentløsninger for
oseanografiske og andre miljømålinger. I dag er Aanderaa en del av
det ledende vannteknologiselskapet Xylem.

Refleksjon
Hvorfor er det viktig at sensorene og instrumentene under vann
er robuste og er laget av varige materialer, for hvilke utfordring
medfører mindre robuste hav-sensorer? og hvilke andre
bruksområder på land kan slike robuste og varige hav-sensorer
ha?
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OCEANTECH med Inger Graves, Aanderaa

Tema:		

OCEANTECH

Gjest:

Inger Graves

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

BERGEN

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Dypvann sensorer
Big data
Bærekraftsløsninger i havet
Systemdesign

Anbefalt lesing:

• Sapiens med Harari – lærer mye om
menneskets natur ved å studere dets
historie

Podkast #784

Havet vil stå
for en økende del
av verdiskapningen
fremover og i havet skal
vi løse problemstillinger
rundt energi og
matvareproduksjon for en
økende befolkning.
- Inger Graves

OCEANTECH med Inger Graves, Aanderaa
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Intervju
Hva selger din organisasjon, og
hvorfor kjøper folk fra dere?
Xylem er et stort amerikansk
selskap som opererer globalt
og som har løsninger for hele
vannkretsløpet i form av «The three
Ts: Transport, Treatment and Test».
Min del av selskapet jobber i «Test»
nærmere bestemt i det naturlige
element i kyst og havområder. Her
utvikler, produserer og selger vi
sensorer fra grunt vann til 6000m
dyp for måling av tilstanden i havet.
Hva motiverer nettopp deg ved
dette oppdraget?
Havet vil stå for en økende del
av verdiskapningen fremover og i
havet skal vi løse problemstillinger
rundt energi og matvareproduksjon
for en økende befolkning. Samtidig
er havet under press av økende
aktivitet, forsuring av Co2 og tap av
artsmangfold. Hvordan skal vi klare
å utnytte havet bedre samtidig som
vi forvalter det optimalt? Det er
et motiverende oppdrag å kunne
bidra med å finne løsninger for
bærekraftig utnyttelse av havet.

251 OCEANTECH med Inger Graves, Aanderaa

Hvilke interessante nye dilemmaer
oppstår i ditt innovasjonsfelt?
Dataoverføring i havmiljø er
krevende. Vi har produsert intrikate
data i åresvis, men ofte er de ikke
tilgelige for år senere. Når er det
ønske og behov for real-time data
for beslutningsstøtte.
Dine beste tips til andre lignende
selskaper?
Være obs på hvordan en kan
benytte seg av ordninger i
virkemiddelapparatet. Vi har
deltatt i EU prosjekter, og diverse
forskningsrådsprosjekt som har
gitt oss gode samarbeid med
FOU og hjulpet med å få frem nye
innovasjoner.
Dine viktigste prosjekter siste året?
Har brukt mye tid å bygge
samarbeid med internasjonale
enheter som hjelper det lokale
selskapet i Bergen med teknologi i
noen tilfeller eller med nærhet til
markedet i andre tilfeller.
Hvem inspirerer deg?
Tom Georg Olsen - konserntjener
for Miles, Elon Musk for å utfordre
«sannheten» om elbilen og for å ha
laget en herlig bil, Sheryl Sandberg
– LEAN In bevegelsen.

Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Havteknologi samt skape gode
arbeidsforhold med ordnnger som
gjør det mulig å kombinere familie
og arbeid.
Viktigste nye perspektiver fra
Covid?
Hjemmekontor er en effektiv måte
å jobbe fokusert på.
Dine beste ledelses-tips?
Don’t take the monkey – bedre
å lære andre å løse sine egne
problemer enn alltid å løse
problemene for dem og a) gjøre
dem avhengig av deg og b) bli en
propp i systemet.
Et yndlingssitat eller livsmotto?
Einstein: Once you stop learning
you start dying.

KURS SPØRSMÅL
Hvilket teknologisk tiltak menes Inger
Graves er en utfordring?
a) Å overføre data på grunn av lavere
båndbredde under vann
b) Å få solgt undervannssensorer
til selskaper utenfor Norden fordi
havtilstanden er ikke en prioritet for
flertallet av disse landene
c) Å ikke skade aquakulturen, blant
annet krabbene og laksen med
overvåknigsensorer i vann ved oppdrett

Hvor produserer Aanderaa sine ulike
instrumenter og sensorer?
a) I byene Kristiansund, Ålesund,
Sandnes og Egersund, bevisst på grunn
av deres nærhet til norskekysten for rask
testing av instrumentene og sensorenes
funksjon
b) I Stavanger
c) I Bergen

Inger Graves snakker om et skifte. Hva
slags skifte?
a) At sensorer i fremtiden vil bli laget av
naturmaterialer, som havmineraler
b) At det i fremtiden blir billigere å hente
havdata blant annet fordi nettverk under
vann gradvis blir billigere
c) At sensorer under vann vil bli brukt
i mye høyere grad og på nye kreative
måter rettet mot robotikk. Ønsket er
multifunksjonelle sensorer for å hindre
ytterligere menneskelige inngrep.
Eksempelvis overvåkningssensorier
i oppdrettsnæringen som også kan
medisinere laksen med antibiotika

OCEANTECH
INGER GRAVES
PRODUCT
MANAGEMENT LEAD
AANDERAA

RIKTIG SVAR
Å overføre data på grunn av lavere
båndbredde under vann

I Bergen

At det i fremtiden blir billigere å hente
havdata blant annet fordi nettverk under
vann gradvis blir billigere

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

OCEANTECH med Inger Graves, Aanderaa
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PODKAST #821 GJESTENES FORVENTNINGER & TRYGGHET – VÅRT ANSVAR!. SILJE STORVIK, SUNDVOLDEN HOTEL

Tema

Perspektiv

Gjestenes forventninger
& trygghet – vårt ansvar!

HOSPITALITY
SILJE STORVIK
HOTELLSJEF
SUNDVOLDEN HOTEL

Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Silje Storvik som
er hotellsjef ved Sundvolden Hotel. Storvik har det hun kaller
en «Sundvolden bachelor» og har jobbet seg hele veien opp fra
resepsjonist til hotellsjef. Hun sier at det blir viktigere fremover
at flest mulig kan mest mulig for gjestene bryr seg ikke om du
er hotellsjef eller kokk, de vil ha hjelp der og da. Hun forteller
også om fordelene med å være en privat familiebedrift fremfor et
kjedehotell, spesielt når det er høyt trykk på endringer.

Om bedriften
Sundvolen hotel tilbyr et hotell som inneholder det beste av
det som en gang var, samtidig som de kontinuerlig utvikler seg
for å ivareta behovene til dagens gjester. De ønsker å gi sine
gjester en minneverdig og annerledes opplevelse gjennom
både å ta vare på tradisjoner samtidig som er investerer i ny
teknologi. Deres visjon er å være "elsket av våre gjester og
beundret av våre konkurrenter". For å lykkes med det, tenker de
bærekraftig utvikling med en stor grad av egenproduksjon, et godt
arbeidsmiljø og fokus på ivaretakelse av eksterne miljø.

Refleksjon
Lytt til podcast

Hvordan skal vi klare å beholde den gode personlige servicen når
vi etterhvert går over til digitale servicetjenester?

Tema:		

HOSPITALITY

Gjest:

Silje Storvik

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

SUNDOVLLEN

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Gjennomføringskraft
Fra idé til faktura
De nye digitale plattformene
Familieeid- vs kjedehotell

Anbefalt lesing:

• Aviser, bransjeblader og magasiner med
aktuelle saker.
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Stå i det og gjør
så godt du kan – glem
aldri at det handler om
mennesker. Hodet kaldt
og hjertet varmt. Husk
balanse og sørg for å få og
ha overskudd.
- Silje Storvik
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Intervju
Hvem er du, personlig og faglig?
jeg er 38 år gammel, mor til 2 og
jobber med litt av alt – jeg er en
potet.
Hva selger din organisasjon, og
hvorfor kjøper folk fra dere?
Minner – møter mellom mennesker
og en tilrettelagt arena for de gode
samlingene. Folkene som jobber
her, anlegget, beliggenheten, maten
og opplevelsen.
Hva motiverer nettopp deg ved
dette oppdraget?
Å lykkes i fellesskap
Hvilke interessante nye dilemmaer
oppstår i ditt innovasjonsfelt?
Nytt tankesett, nye regler og
endringer.
Dine beste tips til andre lignende
selskaper?
Tenk nytt, tilpass produktet etter
behovene og ta deg betalt! Utnytt
mulighetene og endringsvinduet.
Krise er også en mulighet!

Hvem inspirerer deg?
Mange, alle som virkelig brenner for
noe og har kunnskap og evne til å
formidle det. Vidar Hovde.
Hva er relevant kunnskap for
fremtiden?
At det du lærte i går, kan
være gammelt nytt i morgen.
Teknologiutviklingen er en del av
hverdagen og utviklingen de neste
årene kommer til å gå raskt.
Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Tar vare på fellesskapet, hverandre
og den Norske modellen. Litt på vår
egen måte.
Viktigste nye perspektiver fra
Covid?
Vi var ikke forberedt på dette. At
digitale møter ikke erstatter møter
mellom mennesker. Lærdom er ikke
noe vi får, men må tilegne oss.
Et yndlingssitat eller livsmotto?
Enten så ordner det seg – ellers så
går det over…

Dine viktigste prosjekter siste året?
Hotell fra bra belegg til krise og
tomt hotell.
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KURS SPØRSMÅL
Hva er viktig ovenfor de ansatte i
hotellbransjen?
a) Ha få gode ansatte som er gode på
sine områder, alle må ikke kunne alt
b) Ha ansatte som er kjent med hotellets
kultur og hva gjestene ønsker er
c) Flest mulig ansatte må kunne mest
mulig for å kunne svare gjesten

Hvordan skille seg ut positivt i
hotellbransjen som er preget av mange
hoteller i konkurranse mot hveradre?
a) Fokuser på “wow faktoren“ hos ditt
hotell, om det er utsikten, den gode
frokosten eller en nydelig spa-opplevelse
b) Ha fasiliteter som passer gjester i alle
aldre
c) folkene som jobber der utgjør
forskjellen. De må være serviceinnstilte
og alltid et steg foran

Hva må til for å forbedre hotellbransjens
overlevelse i fremtiden?
a) Ta i bruk ny teknologi, hotellbransjen
ligger allerede etter her
b) Effektivisere alt av praktiske oppgaver
c) Ansette mennesker med god
utdanning og skape en bredere
forståelse av kommunikasjon

HOSPITALITY
SILJE STORVIK
HOTELLSJEF
SUNDVOLDEN HOTEL

RIKTIG SVAR
Flest mulig ansatte må kunne mest
mulig for å kunne svare gjesten

olkene som jobber der utgjør forskjellen,
de må være serviceinnstilte og alltid et
steg forann

Ta i bruk ny teknologi, hotellbransjen
ligger allerede etter her

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

HOSPITALITY med Silje Storvik, Sundvolden Hotel

256

PODKAST #822 KUNNSKAP X VILJE X EVNE. CECILIE LAESKOGEN, SUNDVOLDEN HOTEL

Tema

Perspektiv

Kunnskap x Vilje x Evne
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Cecilie Laeskogen
som er daglig leder på Sundvolden hotel. Laeskogen snakker om
hvordan Sundvolden jobber proaktivt med likestilling og mangfold
på en måte som gjør det til en konkurransefordel. Hun forteller
også om hvordan Sundvolden konkurrerer som et privat og
familieeid tradisjonsrikt hotell mot de større kjedene som tenker
skala og standarisering.

HOSPITALITY
CECILIE LAESKOGEN
DAGLIG LEDER
SUNDVOLDEN HOTEL

Podcaster gjort i samarbeid med:

Om bedriften
Sundvolen hotel tilbyr et hotell som inneholder det beste av
det som en gang var, samtidig som de kontinuerlig utvikler seg
for å ivareta behovene til dagens gjester. De ønsker å gi sine
gjester en minneverdig og annerledes opplevelse gjennom
både å ta vare på tradisjoner samtidig som er investerer i ny
teknologi. Deres visjon er å være "elsket av våre gjester og
beundret av våre konkurrenter". For å lykkes med det, tenker de
bærekraftig utvikling med en stor grad av egenproduksjon, et godt
arbeidsmiljø og fokus på ivaretakelse av eksterne miljø.

Refleksjon
Hvilke fordeler har familiebedriften Sundvolden hotell i
konkurranse mot større hotellkjeder?
Lytt til podcast

Tema:		

HOSPITALITY

Gjest:

Cecilie Laeskogen

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

SUNDOVLLEN

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Å investere i menneskene
• Å organisere seg utifra gjestens
behov
• Likestilling i en tradisjonell bransje
• Kortsikt vs langsikt
Anbefalt lesing:

• Okkupert av Bjørn Are Godøy og
Lykkeland av Olivia Monti
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«Den som får
utfordringer eier den»,
medarbeiderne har
frihet til å løse gjestenes
utfordringer i stor grad,
enten ved å spørre en
kollega eller til å løse
det selv, gjestene er ikke
opptatt av hvordan vi har
organisert oss internt,
de besøker ett hotell og
forventer at vi er ett team
som jobber her.
- Cecilie Laeskogen

HOSPITALITY med Cecilie Laeskogen, Sundvolden Hotel
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Intervju
Utdanning og hobby?
Fagbrev kokk, Bachelor i Service
ledelse, MBA Brand Management,
når det gjelder hobby kan jeg nevne
kjolesamlingen min kanskje.
Hvem er du, personlig og faglig?
Mor, kone, søster, hotelldame, alltid
ute etter å endre til det bedre,
stort sosialt engasjement for de
svake i samfunnet, styremedlem
i Ringerikskraft Nett, medlem av
strategisk råd i NHO Viken, medlem
i representantskapet til Sparebank
1 Ringerike Hadeland, vara til
kommunestyret for Høyre i Hole.
Hva selger din organisasjon, og
hvorfor kjøper folk fra dere?
Opplevelser, fasilitering av
arrangementer, flukt fra hverdagen,
møter og konferanser. De kjøper
fordi de stoler på oss og tror på at
vi kan gjennomføre på en god måte
til en akseptabel pris og også noen
ganger bedre enn konkurrentene.
Hva motiverer nettopp deg ved
dette oppdraget?
Masse mennesker, gode
opplevelser, spennende
utfordringer, ingen dag er lik!

Hvilke interessante nye dilemmaer
oppstår i ditt innovasjonsfelt?
Stor konkurranse (viktig å bygge
merkevare), være god på PR,
fortelle historier både om bedriften,
oss som jobber her, planer og
drømmer for fremtiden.
Dine beste tips til andre lignende
selskaper?
Ansett dyktige mennesker og slipp
dem fri!
Dine viktigste prosjekter siste året?
Bedriftens overlevelse med minimal
kontantstrøm, ivaretakelse av
medarbeidere, profilbygging,
interninformasjon
Hva er relevant kunnskap for
fremtiden?
Kommunikasjon, sosialt samspill,
trygg i omgang med teknologi
Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Tillit, åpenhet, implementering av
ny teknologi?
Viktigste nye perspektiver fra
Covid?
Du vet ikke hva du bør bekymre deg
for. Viktig å være «lean» og kunne
snu seg raskt når noe skjer.
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Dine beste ledelses-tips?
Utvikle dine egne ledere, se etter
talenter,
Bruker du bærekraft som
vekstmotor?
Ja, for oss har det gitt synlighet,
rekruttering, goodwill, bevissthet
i forhold til matsvinn gir også
bedre økonomi, det gjør også
bedre sortering av avfall og sparing
av strøm og vann. Vårt fokus på
bærekraft har også ført oss inn
i samarbeid med interessante
allianser og samarbeidspartnere
både i forvaltningen (kommune,
fylkeskommune, sentrale politikere)
private bedrifter og organisasjoner.
Et yndlingssitat eller livsmotto?
«Vi må jobbe for det gode, det onde
kommer av seg selv»

KURS SPØRSMÅL
Hvor mange år skal et rom vare når det
først pusses opp på Sundvolden Hotel?
a) 30 år
b) 10 år som normalen
c) 15 år

Hva er positivt ved at ansatte trives
og blir værende over mange år på
Sundvollen Hotel?
a) Man får et tryggt og godt arbeidsmiljø
hvor det føles ut som familie i stedet for
kollegaer
b) Som ansatt tør man da å være
ærligere mot hverandre og man vet
hvilke ressurser de enkelte ansatte har
c) Gjestene blir trygge på servicen og
man bruker tid på å utvikle mennesker i
stedet for opplæring

Hvordan jobber Sundvolden Hotel med
bærekraft?
a) De bruker per i dag ingen produkter av
plastikk
b) Gjestene hos Sundvolden er med på
en kultur hvor man bruker håndklær flere
ganger og hvor det ikke er nødvendig å
skifte på laken hver dag
c) Med alle mulige tiltak. Eksempelvis har
de en maskin som omdanner matavfall
direkte til gjødsel

HOSPITALITY
CECILIE LAESKOGEN
DAGLIG LEDER
SUNDVOLDEN HOTEL

RIKTIG SVAR
30 år

Gjestene blir trygge på servicen og man
bruker tid på å utvikle mennesker i
stedet for opplæring

Med alle mulige tiltak. Eksempelvis har
de en maskin som omdanner matavfall
direkte til gjødsel

Scann og besøk bedriften
https://sundvolden.no/
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PODKAST #840 SAMVIRKE MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE AKTØRER. KARIN MØLLER, RINGERIKET KOMMUNE

Tema

Perspektiv

Samvirke mellom private
og offentlige aktører

HOSPITALITY
KARIN MØLLER
KOMMUNEOVERLEGE
RINGERIKET KOMMUNE

Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med kommuneoverlege
i Ringeriket kommune, Karin Møller. De snakker om at det å tåle
usikkerhet over lang tid er vanskelig og spesielt når fokuset ofte
er på måloppnåelse og budsjett. Balansen mellom nødvendig
smittevern og bærekraft i samfunnet blir viktig og vanskelig.
For kommuner er det viktig å ha evne til rask omstillingsevne
og håndtere en fleksibel og rask logistikk. Vi må ha en fleksibel
logistikk som er preget av likhet, nærhet, ansvar og samvirke.

Om bedriften
Ringerike er en norsk kommune som ligger i tidligere Buskerud
fylke i Viken fylke. Dens administrasjonssenter er Hønefoss.
Kommunen grenser i nord til Sør-Aurdal og Søndre Land, i øst til
Gran, Jevnaker, Lunner og Oslo, i sør til Bærum og Hole, og i vest
til Modum, Krødsherad og Flå.

Refleksjon
Hvilke tiltak kan en iverksette for å bedre smittevernet i
hotellbransjen? Gi konkrete eksempler.
Lytt til podcast

Tema:		

HOSPITALITY

Gjest:

Karin Møller

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

SUNDOVLLEN

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Balansen mellom sentral og lokale
myndigheter, roller og ansvar
• Nødvendig smittevern og omdømme
• Hva er god informasjon og hvordan
tilrettelegge god kommunikasjon
Anbefalt lesing:

• I beredskapsarbeid er Talebs «The Black
Swan» en viktig bok.
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Veien til planen er
viktigere enn planen.
- Karin Møller

HOSPITALITY med Karin Møller, Ringeriket kommune
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Intervju
Hvem er du, personlig og faglig?  
Jeg er 55 år, har alltid hatt et aktivt
yrkes og familieliv med mange jern
i ilden. Nysgjerrighet er en driver,
risiko et stadig begrep som gir
anledning til fundering og likeverdig
samvær et nødvendig premiss.
Hvilke interessante nye dilemmaer
oppstår i ditt innovasjonsfelt?
1. Balansen mellom sentral og
lokale myndigheter, roller og ansvar
2. Nødvendig smittevern og
omdømme/historiefortellingen
3. Hva er god informasjon
og hvordan tilrettelegge god
kommunikasjon

Hva er relevant kunnskap for
fremtiden?
Hendelser skjer lokalt. Lokal
kjennskap til geografi og folk
er sentrale nøkler for å lykkes i
beredskapsarbeid. Ha lav terskel
for å lære av erfaringene etter
hendelser – fra de som håndterte
det.
Dine beste ledelses-tips?  
Tro på at de du jobber sammen
med kan og vil gjøre en god jobb.
Vær tydelig på dine forventninger.
Vær synlig. Tenk utenfor boksen.
Husk å drikk en kaffekopp.
Et yndlingssitat eller livsmotto?
«Det kan gå bra».   

Dine beste tips til andre lignende
selskaper?
Retter seg mot kommuner og
beredskap. Vær nysgjerrig, bygg
på og lær av lokale erfaringer, vær
modig og tenk nytt.
Dine viktigste prosjekter siste året?
Covid.19 og Hendelsesbasert
analyse/erfaringslæring
Hvem inspirerer deg?
Alle de som bidrar til at jeg må
tenke meg om en ekstra gang.
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KURS SPØRSMÅL
Hvorfor mener Karin Møller at en ikke
skal ha en kommunal beredskapsplan
uten et konferansehotell?
a) Fordi et hotell er en avlastningsressurs
b) Fordi et hotell er en avlastningsressurs
c) Fordi et hotell er en innsatsressurs

Hva er de fire grunnsteinene i
beredskapsprinsippene?
a) Samvirkeprinsippet, lokalkjennskap,
livslang læring og samarbeid
b) Nærhet, likhet, ansvarsprinsippet og
samvirkeprinsippet
c) Lokalkjennskap, likhet, livslang læring
og samvirkeprinsippet

Hva er grunnlaget for å holde avstand
under Covid-pandemien?
a) At man lettere skal kunne spore
smitten
b) Covid-19 smittes ved dråpesmitte,
som hosting, nysing og spytting
c) At Covid-19 er en diffus sykdom, men
at isolasjon av hele befolkningen er for
kostbart til en får en vaksine.

HOSPITALITY
KARIN MØLLER
KOMMUNEOVERLEGE
RINGERIKET KOMMUNE

RIKTIG SVAR
Fordi et hotell er en innsatsressurs

Nærhet, likhet, ansvarsprinsippet og
samvirkeprinsippet

Covid-19 smittes ved dråpesmitte, som
hosting, nysing og spytting

Scann og besøk bedriften

https://www.ringerike.kommune.no/

HOSPITALITY med Karin Møller, Ringeriket kommune
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PODKAST #869 TEKNOLOGI FOR BEDRE HELSEORDNINGER. MINA GERHARDSEN, NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN

Tema

Perspektiv

Teknologi for bedre
helseordninger

HEALTHTECH
MINA GERHARDSEN
GENERALSEKRETÆR
NASJONALFORENINGEN
FOR FOLKEHELSEN
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Generalsekretær
i Nasjonalforeningen For Folkehelsen, Mina Gerhardsen.
Nasjonalforeningen For Folkehelsen er en frivillig, humanitær
organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet.
Målet til organisasjonen er å bekjempe hjerte- og karsykdommer
og demens. Dette gjøres blant annet med forskning, forebyggende
tiltak og helsepolitisk arbeid. I samtalen forteller Mina om de
mange mulighetene som kommer med både ny og gammel
teknologi, og om hvordan teknologi kan benyttes i løsninger som
bidrar til trygghet, frihet og forenkling i Folkehelsen.

Om bedriften
Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon
som jobber med demens og hjerte- og karsykdommer ved lokalt
arbeid, politisk påvirkning og innsamling til forskning.

Refleksjon
Vi fårstadigbedreteknologi vi kanmøtealderdom med. Men
hvilke tiltak kan vi gjøre i samfunnet allerede nå for å ruste den
mentalehelsentil de somskalblivåre nye eldreifremtiden?
Lytt til podcast

Tema:		

HEALTHTECH

Gjest:

Mina Gerhardsen

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Innovasjon
Velferdsteknologi
Teknologi
Folkehelse

Anbefalt lesing:

• Factfulness av Hans Rosling
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Hillary Clinton:
Håp er ingen strategi.
- Mina Gerhardsen

HEALTHTECH med Mina Gerhardsen, Nasjonalforeningen for folkehelsen
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Intervju
Hva er det viktigste lytterne skal ta
med seg fra denne podkasten?
At det finnes noen fantastiske
muligheter i teknologien, men at
det er i samspillet med teknologi
og folk vi får de beste løsningene
Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg er en ildsjel som er entusiastisk
og begeistret, på evig jakt etter
muligheter
Hva kjennetegner velferdsteknologi
for deg? Løsninger som bidrar til
trygghet, frihet og forenkling
Hvordan kom du bort i
velferdsteknologi?
Som statssekretær ved
Statsministerens kontor hadde
jeg ansvar for å følge opp
Fornyingsdepartementet (FAD), der
dette var et tema.
Hvordan har det endret din
hverdag?
I begrenset grad. Bruker jo GPS
og skritteller, men ikke som
velferdsteknologi.
Hvilke muligheter ser du?
Store. Her er det et
kjempepotensial, som vi ikke tar i
bruk foreløpig.

Hvilke utfordringer ser du?
For stor tro på at dette kan erstatte
mennesker, samt utfordring med
at dette vil øke sosiale skiller om vi
ikke får på plass felles løsninger.
Hva tenker du om velferdsteknologi
fremover i pleie- og
omsorgssektoren?
Vi sikter mot en krise i helse-og
omsorgssektoren. Med klok bruk
av teknologi kan vi demme opp for
noe av dette.
Hvilke nye dilemmaer oppstår for
deg?
Personvern i mindre grad tema
nå. Opptatt av ivaretakelse av
verdighet.
Dine viktigste prosjekter siste året?
Politisk påvirkning, som tilgang til
GPS for mennesker med demens.
Hva gjør vi unikt godt i Norge?
I utgangspunktet har vi små
forskjeller. Men de øker og det
bekymrer, fordi det også påvirker
helse og helseomsorgen.
Hva er din mest positive
overraskelse fra Covid-krisen?
Frivillighetens mobilisering
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KURS SPØRSMÅL
Hva er Nasjonalforeningen for
folkehelsen sin oppgave når det gjelder
velferdsteknologi?
a) Lede og gjennomfører opplæring for
pasienter og familie når de får utlevert ny
velferdsteknologi
b) Å se behovene innen helsetjenesten
og sette i gang tiltak som etterhvert blir
overtatt av det offentlige
c) Planlegge tekniske endringer og
vedlikehold når det kommer til ny
velferdsteknologi

Planlegge tekniske endringer og
vedlikehold når det kommer til ny
velferdsteknologi
a) Kommuner må finne løsninger for
sin befolkning og satse de tiltakene de
finner relevant
b) De største kommunene må starte med
nye løsninger innen velferdsteknologi
og deretter vil de mindre kommunene
tilrettelegge seg dette systemet
c) Kommuner må stå sammen med felles
løsninger når det kommer til nye tiltak
innen helsetjenesten

Hvordan skaper man et budsjett for
kommuner som åpner opp for at
offentlige og private institusjoner kan
levere nye tjenester?
a) Kommunene må bli sterkere investorer
slik at leverandørenes gode løsninger
kan skallere opp salget, da vinner begge
parter
b) Den nye teknologien innen helse må
bli rimeligere for at kommuner skal tjene
på å investere i disse løsningene
c) Kommuner kan ikke ta høye risker ved
å teste og prøve ut ny teknologi grunnet
budsjett, dermed er man låst i en
situasjon hvor man vil henge etter med
innovasjon i helsetjenesten

Kommuner må stå sammen med felles
løsninger når det kommer til nye tiltak
innen helsetjenesten

Kommunene må bli sterkere investorer
slik at leverandørenes gode løsninger
kan skallere opp salget, da vinner begge
parter

HEALTHTECH
MINA GERHARDSEN
GENERALSEKRETÆR
NASJONALFORENINGEN
FOR FOLKEHELSEN

RIKTIG SVAR
Å se behovene innen helsetjenesten og
sette i gang tiltak som etterhvert blir
overtatt av det offentlige

Scann og besøk bedriften

https://nasjonalforeningen.no/

HEALTHTECH med Mina Gerhardsen, Nasjonalforeningen for
folkehelsen
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PODKAST #879 DIGITAL REVOLUSJON. HILDE NAGELL, RES PUBLICA

Tema

Perspektiv

Digital revolusjon
I denne episoden av LØRN bokbad snakker, Silvija Seres, med
forfatter av boken Digital Revolusjon, Hilde Nagell. Hilde har
doktorgrad i statsvitenskap, og har hele livet vært engasjert i
politikk og samfunn. I boken belyser hun hvordan den digitale
revolusjonen preger alle deler av livene våre, som skole, arbeidsliv
hverdag og offentlig samtale, og hvordan makt og frihet har
blitt flyttet fra oss og demokratiet vårt til teknologien og store
teknologiselskapet.

BOOKS
HILDE NAGELL
FORFATTER
RES PUBLICA

Podcaster gjort i samarbeid med:

Om bedriften
Res Publica er et norsk forlag som i 2017 ble slått sammen med
Agenda Magasin. Eierselskapet er Agenda Res Publica Media AS
som er en del av tankesmien Agenda. Forlaget ble grunnlagt i 2007
av Håvard Friis Nilsen, som var forlagssjef og daglig leder til 2015.
Gerd Johnsen er fra 2018 forlagssjef i Res Publica og daglig leder
av Agenda Res Publica AS.

Refleksjon
I boken til Hilde Nagell tar hun opp dilemmaer som økonomi, hvor
de store tjener mer og dataovervåking er en realitet. Hvorfor er
det viktig at Norge har kontroll og skaper egen infrastruktur med
lover og regler? Kan data være en samfunnsverdi og ikke bare en
markedsverdi?
Lytt til podcast

Tema:		

BOOKS

Gjest:

Hilde Nagell

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•
•

Faglitteratur  
Digitalisering på arbeidsplassen
Omstilling
Økonomi
Kunnskap for fremtiden

Anbefalt lesing:

• Bøkene til Peter Frankopan om
silkeveiene, både den gamle og den nye
• The Big Nine, Amy Webb
• OvervåkningskapitaliSMBns tidsalder,
shoshana Zuboff, nå på norsk?
• Black Mirror- viser alle de vanskelige
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dilemmaene og farlig nær vår virkelighet

Podkast #879

Jeg vil vise at
utviklingen av teknologi
ikke er noe som «bare
skjer», men trenger at
vi gjør valg og lager ny
politikk.
- Hilde Nagell

BOOKS med Hilde Nagell, Res Publica

270

Intervju
Når ble boken skrevet, og når ble
den utgitt?
Boken ble skrevet i 2019-2020, og
kom ut på forlaget Res Publica i
oktober 2020.
Hva er det viktigste du ønsker å
formidle med boken?
Jeg vil vise at utviklingen av
teknologi ikke er noe som «bare
skjer», men trenger at vi gjør valg
og lager ny politikk.
Hvorfor måtte du skrive denne
boken, nå?
Den digitale revolusjonen preger
alle deler av livene våre, skole,
arbeidslivhverdag, offentligsamtale,
men makt og frihet har blitt
flyttet fra oss og demokratiet
vårt til teknologien og store
teknologiselskaper. Den utviklingen
vil bare akselerere hvis vi ikke gjør
noe.
Hva er det sentrale dilemmaet her
for deg?
Vi har fått fantastiske og
brukervennlige produkter og
tjenester, men også mulighet for
mer overvåking, utfordringer for
personvern og mindre mulighet til
medvirkning, valgfrihet og kontroll.
Vi er forbrukere men vi må også
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være «data borgere», vi må tenke
mer som innbygger i en kommune,
i et land og finne fellesløsninger
og bruke data til å oppnå
samfunnsmål.
Hva har du ombestemt deg om?
Teknologiutviklingen kan ikke
overlates til markedet, men
klassisk regulering fungerer også
dårlig.
Gi oss dine 3 favoritteksempler fra
boka?
- Tim Berners-Lee ga sine
oppfinnelser til verden, vi bruker
fortsatt hans løsninger, nå er han
veldig kritisk til hvordan nettet har
utviklet seg.
- Jon- mistet kona, er langt nede,
og mestrer ikke det digitale
- Francesca Bria i Barcelona som
starter med å sette innbyggerne og
samfunnsmålene først
Hva vil du at vi skal snakke huske,
om det er en ting?
At demokratiskdigitalisering er
mulig, og at Norge har en storfordel
med den nordiske modellen.
Velg et kort favorittsitat fra boken.
« for å teste ut om betingelsene
for frihet er til stede holder det
ikke å tenke på seg selv som
kunder og på Internett som en
markedsplass, et slags utvidet
digitalt storsenter. Det som foregår

der, er en del av demokratiet, av
samfunnsøkonomien og av den
offentlige samtalen. Vi må også
forstå de underliggende maktstrukturene og hvordan den nye
digitale økonomien fungerer.»
Hvilke andre lignende bøker bør
folk lese, evt se?
Bøkene til Peter Frankopan om
silkeveiene, både den gamle og
den nye The Big Nine, Amy Webb
OvervåkningskapitaliSMBns
tidsalder, shoshana Zuboff, nå på
norsk Black Mirror- viser alle de
vanskelige dilemmaene og farlig
nær vår virkelighet
Ditt neste bokprosjekt?
Det å skrive bok ga mersmak, det
gjør jeg gjerne igjen. Kanskje en bok
om hvordan digitalisering og deling
av data kan bidra til det grønne

skiftet vi MÅ få på plass. Det vil bli
en optimistisk bok. Det farlige nå er
å slutte å tro at det er mulig.

KURS SPØRSMÅL
Hvilken by mener Nagell har gjort det
godt innen bruk av teknologi og som
Norge kan lære av?
a) Barcelona, de tenkte visjon først,
deretter teknologi
b) Tokyo, de overvåker vannforsyningen
sin ved bruk av sensorteknologi for å
redusere vanntap som følge av lekkasje
og tyveri
c) Amsterdam, de designer smarte
bygninger med sensorer som fanger
opp data om energibruk og kan dermed
forutsi nødvendig vedlikehold og
optimalisere bygningens energisystemer

Hva tenker en tjeneste-utvikler på når
det kommer til bygging av designet?
a) De bygger et design som holder på
oppmerksomheten til bruker
b) De bygger et design som er estetisk
vakkert og innbydende for bruker
c) De bygger et design som er minst
mulig masete for bruker

Hva er de viktigste dilemmaene i Nagell
sin bok Digital Revolusjon?
a) Hvordan ta makten og friheten
tilbake i en tid med et fåtall gigantiske
dataplattformer
b) Hvordan finne grensene mellom
sensur og ytringsfrihet hvor alt er mer
flytende med digitale mediers inntreden
i dagliglivet
c) Sosiale medier hvor det ikke er
nødvendig å gå via en ekstern redaktør
for å publisere noe

BOOKS
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FORFATTER
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RIKTIG SVAR
Barcelona, de tenkte visjon først,
deretter teknologi

De bygger et design som holder på
oppmerksomheten til bruker

Hvordan ta makten og friheten tilbake
i en tid med et fåtall gigantiske
dataplattformer

Scann og besøk bedriften

https://respublica.no/produkter/digitalrevolusjon/
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Tema

Perspektiv

FremtidSMBnnesket

BOOKS
SIGRID BRATLIE
FORFATTER
FREMTIDSMBNNESKET

Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

I denne episoden av LØRN bokbad snakker, Silvija Seres, med
forfatter av boken FremtidSMBnnesket, Sigrid Bratlie. Sigrid har
bakgrunn i molekylærbiologi ved University of Glasgow og Imperial
College London., og hun har en Phd i kreftbiologi fra Institutt
for kreftforskning ved Radiumhospitalet i Oslo. Hun ble også
ble tildelt H.M Kongens Gullmedalje i 2015 for dette arbeidet.
Med boken ønsker hun å skape begeistring og nysgjerrighet
om menneskets fascinerende biologi, men samtidig mane til
ettertanke om hvilket stort ansvar vi har, nå som bioteknologien
lar oss hacke biologien vår i alle livets faser.

Om bedriften
Med bioteknologi endres livets spilleregler. Hvor langt vil du
gå? Frem til nå har livets premisser vært absolutte: Det trengs
en kvinne og en mann for å lage barn. Flaks og uflaks avgjør
det genetiske lotteriet. Vi skal alle dø. Men må det være sånn?
Mellom frykten for designerbarn og drømmen om evig liv skjer det
store gjennombrudd. Bioteknologi lar oss nå overstyre biologien
i alle livets faser og ta kontroll over vår egen evolusjon. I denne
boka forklarer Sigrid Bratlie og Hallvard Kvale på en enkel og
forståelig måte hvordan ny teknologi gjør det mulig å endre
hvordan vi lager barn, hvordan vi holder oss friske og hvor lenge
vi kan leve. I tillegg diskuterer forfatterne de vanskelige etiske og
samfunnSMBssige spørsmålene om unnfangelse, liv og død som
følger med. Utviklingen er både spennende og skremmende. Er
det du selv som må sette grensene? Boka hjelper deg til å forstå
hva som skjer og gjør deg i stand til å ta dine egne valg i noen av
de viktigste spørsmålene som vi alle kommer til å møte.

Refleksjon
I dag har nå mulighet til å omprogrammere immunceller og
dermed drepe kreftceller. Hvilken type kreft er den enkleste å
gjenkjenne og reparere og hvilken er vanskeligst? Og hva er det
som gjør gjør prisen for disse behandlingene så høy?

Tema:		

BOOKS

Gjest:

Sigrid Bratlie

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

SMB

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•
•

Faglitteratur
Bioteknologi
Omstilling
Økonomi
Kunnskap for fremtiden

Anbefalt lesing:

• To andre bøker kom ut nå i høst som
også tar for seg viktige, kontroversielle
teknologier som det er stort behov for
folkeopplysning om: Vi er stjernestøv av
Sunniva Rose og Myten om maskinene av
Morten Goodwin. Anbefaler begge!

273

BOOKS med Sigrid Bratlie, FremtidSMBnnesket

Podkast #890

Historien om
livslang kjærlighet kan
ikke skrives kun med
bokstavene A, C, G og T.
- Sigrid Bratlie
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Intervju
Hva er det viktigste du ønsker å
formidle med boken?
Jeg vil skape begeistring og
nysgjerrighet om menneskets
fascinerende biologi, men
samtidig mane til ettertanke om
hvilket stort ansvar vi har, nå
som bioteknologien lar oss hacke
biologien vår i alle livets faser.
Hvorfor måtte du skrive denne
boken, nå?
Fordi bioteknologi utvikler seg så
innmari fort, og vi som samfunn
vil ta dårlige valg om hvordan vi
skal bruke teknologiene om vi
ikke forstår hva som skjer (ref.
for eksempel politisk debatt om
bioteknologiloven i våres der
mange av de sentrale argumentene
var mest skremsel, eksempelvis
designerbabyen).
Hva er det sentrale dilemmaet her
for deg?
De færreste klarer å forstå hvor
fundamentalt vi er i ferd med å
endre premissene for livene våre
ved hjelp av bioteknologi. Kursen i
menneskets utvikling kan forandres
– på godt eller vondt - av de
valgene vi som samfunn tar om
bioteknologi i dag.

Hva har du ombestemt deg om?
Jeg tror egentlig ikke jeg har
ombestemt meg om noe stort
og viktig hvertfall. Men kanskje
jeg er litt mindre lysten på å leve
i århundrer enn jeg var før jeg
begynte å skrive
Gi oss dine 3 favoritteksempler fra
boka?
Jeg har veldig mange kandidater
her, men nå plukker jeg 3 som viser
noe av bredden i boka:
- Med genterapi har man nå kurert
pasienter med alvorlige genetiske
sykdommer ved å skrive om DNAet
i cellene deres (CRISPR og andre
genteknologier). Altså etter 4
milliarder år med flaks og uflaks i
det genetiske lotteriet kan man nå
gjøre noe med det!
- Det finnes maneter som kan
reversere aldringsprosessen og gå
fra godt voksne til å bli umodne
«tenåringer» igjen! (viser at aldring
er plastisk og kan manipuleres –
kanskje også i mennesker..?
- Hvite nasjonalister i USA møtes
for kollektiv melkedrikking for å
vise sin «rasetilhørighet». Dette
bygger på misforstått eller fordreid
vitenskap om genetikk og opphav,
og viser hvordan kunnskap
kan misbrukes. (Andre sterke
kandidater er: To musemødre
har fått barn sammen, og samme
teknologi kan sannsynligvis
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gjøre det mulig for likekjønnede
par å få biologisk egne barn i
fremtiden. Transplantasjon av
donoravføring er tilsynelatende
effektiv behandling for en hel rekke
sykdommer, fra tarmsykdommer
til autiSMB. I Nigeria er alle pålagt
å ta en gentest før de skal gifte
seg, og har begge i et par anlegg
for den genetiske sykdommen
sigdcelleanemi får de ikke lov).
Hva vil du at vi skal huske fra
boken, om det er en ting?
At bioteknologiene ikke er bra
eller dårlige i seg selv (slik aksen
ofte går i samfunnsdebatten),
men verktøy som kan brukes til
gode eller mindre gode formål.
Og i stadig større grad er det du
som individ som må ta dine egne
valg når både mulighetene og
utfordringene fremstår grenseløse.

Velg et kort favorittsitat fra boken.
«Historien om livslang kjærlighet
kan ikke skrives kun med
bokstavene A, C, G og T».
(Dette sitatet er fra et kapittel som
illustrerer hvordan bioteknologi
kan kræsje med våre personlige
verdier – når noen for eksempel
prøver å gjøre valg av partner til en
vitenskap. Det sier også en del om
hvordan biologi er så mye mer enn
gener. Og ikke minst synes jeg det
er nesten litt poetisk).

KURS SPØRSMÅL
Hvorfor må vi være tolmodige når det
kommer til genteknologi og sykdommer?
a) Teknologien har vi og den er allerede
god og trygg nok, det eneste vi venter på
er et stort nok marked
b) Gevinsten er så stor at raske
beslutninger drar prosessen tilbake
mange tiår, vi trenger først et samfunn
som har hatt nok samtaler om tema og
moden nok teknologi uten store risikoer
c) Teknologien er ikke testet ut godt nok
og det eneste vi venter på er klarsignal
for bruk, etter det vil det være fritt fram
for bruk av genteknologi i samfunnet

Er det etisk riktige å redde noen
barn når det skaper en risiko for hele
menneskeheten?
a) Det vil nok aldri bli sett på som
etisk riktig å endre noe som helst ved
et menneske, men det vil ikke hindre
enkelte å ta den beslutningen, selv
på bekostning av menneskehetens
spilleregler
b) I fremtiden vil det bli sett på som
etisk riktig og normalt å ville forhindre
alvorlige sykdommer hos et barn og
muligens etisk feil å ikke gjøre det, men
da må selvfølgelig en grense settes
c) Om det skal være etisk riktig å fjerne
sykdommer ved hjelp av genteknologi
vil det automatisk bli sett på som etisk
riktig å designe sitt barn ved hjelp av
samme teknologi

Hvordan skal vi tenke rundt den
kommersielle siden ved bruk av
genteknologi?
a) Den kommersielle siden som
omhandler kanskje umulige tanker
om design-babyer vil ødelegge for den
viktige samtalen om den reelle bruken av
genteknologien
b) Det finnes aktører som står klare med
teknologi for å gjøre mennesket sunnere,
men politikere og samfunnet er det som
holder igjen, noe som vil føre til at færre
ønsker å gå denne veien og forske videre
på det
c) Den kommersielle siden som
omhandler designbarn vil etterhvert bli
en normal i fremtiden vi går inn i med
genteknologi enten du vil eller ikke

I fremtiden vil det bli sett på som
etisk riktig og normalt å ville forhindre
alvorlige sykdommer hos et barn og
muligens etisk feil å ikke gjøre det, men
da må selvfølgelig en grense settes

Den kommersielle siden som omhandler
kanskje umulige tanker om designbabyer vil ødelegge for den viktige
samtalen om den reelle bruken av
genteknologien
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RIKTIG SVAR
Gevinsten er så stor at raske
beslutninger drar prosessen tilbake
mange tiår, vi trenger først et samfunn
som har hatt nok samtaler om tema og
moden nok teknologi uten store risikoer

Scann og besøk bedriften

https://issuu.com/kaggeforlag/docs/
fremtidSMBnnesket
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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

277

Redaktør: Silvija Seres
Produksjon podkaster og webinarer: Linda Hesselberg
Produksjon bok: Benjamin Solli
Produksjon kurs: Elisa Stenberg
Administrasjon: Andrijana Vukicevic

LØRNSOC med Dag Arthur Aasbø

Podkast # 0512

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

Tema

Perspektiv

episode_title
Få med alle på
endringsreisen
intro

Om
bedriften
Hvordan sørger man for en helhetlig produksjon, i en så
TEMA
Dag Arthur Aasbø
GUEST_NAME
Direktør og organisasjon og samGUEST_TITLE
funnskontakt fra Borregaard
GUEST_COMPANY

Podcaster gjort i samarbeid med:

company_info
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
reflection
å beholde alle sine ansatte når de har endret 50% av
produksjonen sin på få år.
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