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PODKAST #27 HVA ER GREIA MED BIOTECH OG KRILL I ANTARKTIS?. LOTTE SKOLEM, AKER BIOMARINE

Tema

Perspektiv

Hva er greia med BioTech
og krill i Antarktis?

BIOTECH
LOTTE SKOLEM
DIREKTØR FOR PRODUKT
OG TEKNOLOGI
AKER BIOMARINE
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Direktør
for produkt og teknologi i Aker BioMarine, Lotte Skolem.
Lotte er utdannet Sivilingeniør i Nanoteknologi fra NTNU i
Trondheim og fikk øynene opp for bioteknologi da hun studerte
bionanoteknologi på skolen. Aker BioMarine fisker krill i Antarktis
og prøver å lage så mye nyttig og lurt av den som mulig. I
episoden får du vite hvordan Aker BioMarine skaper verdier og nye
bioteknologiprosesser ved bruk av krill.

Om bedriften
Aker BioMarine er en norsk verdensledende leverandør av krill.
Siden starten i 2006 har Aker BioMarine vært en del av Aker
Group. Selskapet er kjent for å levere krill-produkter gjennom en
fullstendig dokumentert og sikret fangst- og prosesskjede.

Refleksjon

Lytt til podcast

Bioteknologi står sentralt i mange ulike produksjonsprosesser, og
kontroversielle etiske spørsmål blir stilt når naturlige prosesser
lekes med. Særlig når det brukes i sammenhenger som det å
forske på mennesker. Er det egentlig en forskjell på etisk bruk av
biologisk materiale, det være seg forskning på mennesker, storfé
eller mus?

Tema:		

BIOTECH

Gjest:

Lotte Skolem

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

ENTERPRISE

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Biotech
Krill
Antarktis
Økosystemer

Anbefalt lesing:

• https://www.akerbiomarine.com/
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BIOTECH med Lotte Skolem, Aker BioMarine

Podkast #27

BioTech er sentralt
i alt fra produksjon av
øl, papir og vaksiner
til gensekvensering
og manipulering av
mikroorganismer, planter,
dyr og mennesker, til
personalisert diagnostikk,
predikering og behandling.
- Lotte Skolem

BIOTECH med Lotte Skolem, Aker BioMarine
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i bioteknologi?
Jeg har to barn på ett og tre år og
er glad i å lære og trives med et
høyt tempo. Jeg har vært fascinert
av bioteknologi så lenge jeg kan
huske, men det var først da jeg
studerte bionanoteknologi ved
NTNU at jeg for alvor fikk øynene
opp for hva som er mulig.
Hva gjør dere på jobben?
Vi fisker krill i Antarktis, begynner
prosesseringen av den direkte på
båten, fortsetter prosessen på land
(i Houston) og prøver å lage så mye
nyttig og lurt ut av den som mulig.
Hva er egentlig bioteknologi?
Bioteknologi er verktøy som brukes
til å måle, manipulere, reparere
og skreddersy det meste av det
vi mennesker virkelig bryr oss
om. Bioteknologi står sentralt i
alt fra produksjon av øl, papir og
vaksiner til gensekvensering og
-manipulering av mikroorganismer,
planter, dyr og mennesker,
til personalisert diagnostikk,
predikering og behandling.
Hvorfor er det spennende?
Fordi det finnes nærmest
ubegrensede muligheter, og mange
6

av problemene vi sliter med i
dag, kan – i teorien – adresseres
med bioteknologi (sykdommer,
underernæring/feilernæring, plast
i havene, global oppvarming,
oljeutslipp, og så videre).
Hvorfor er det skummelt?
Som all teknologi kan også
bioteknologi misbrukes. I tillegg
lever bioteknologi sitt eget liv på
mer enn én måte – endringene
man gjør, skjer jo ofte nettopp
i noe levende, og det kan løpe
løpsk i naturen. Det er også
vanskelig å «putte noe tilbake i
sekken» hvis man først har bevist
at noe kan gjøres, for eksempel
selektering av fostre, bremsing
av aldringsprosesser og så videre.
Denne irreversibiliteten gjør at føre
var-prinsippet blir ekstra viktig for
bioteknologi.
Ditt beste eksempel på
bioteknologi?
Vaksiner og «Point of care»-testing
Dine andre favoritteksempler på
bioteknologi, internasjonalt og
nasjonalt?
Enzymer, Golden Rice, CRISPR,
antibiotika samt alger til
produksjon av biodiesel,
biopolymerer, fiksering av CO2, og
så videre.

BIOTECH med Lotte Skolem, Aker BioMarine

Er det noe vi gjør her i Norge som
er unikt?
Vi har fremragende forsknings
miljøer innen marin sektor og på
industriprosesser. Norge er også
kjent for å være gode på tverrfaglig
samarbeid og interessert i å ta i
bruk ny teknologi (inkludert digital
teknologi). I tillegg er vi vant til å
ha en relativt åpen og faktabasert
debatt om viktige etiske spørsmål i
det offentlige rom.
En kort biotech-sitat for å hekte på
bildet ditt ved publisering?
Vann, vin og vaksiner – bioteknologi
er verktøy for de viktige tingene i
livet

KURS SPØRSMÅL
Hva heter teknikken som gjør at man
kommer seg ned på nanopartikkel-nivå
for å drive forskning?
a) "View level by level from top"teknikken
b) "Top down-bottom up"-teknikken
c) "Expand and minimize from the top to
bottom"-teknikken

Hvordan renser nanopartikler
avfallsstoffer??
a) Nanopartikler er biologisk materiale
som ventilerer gasser, da også
avfallsgasser
b) Generelt må du finne hva du skal ha
tak i, hva det fester seg til og dermed
modifisere dine egne partikler som
videre fester seg til ønsket målstoff.
c) Kun tilfeldige avfallsstoffer kan
reagere med nanopartikler gjennom
kjemiske prosesser som danner større
molekyler.

Hvorfor er krill et viktig ledd i
næringskjeden for miljøet?
a) Krill renser uorganisk karbon som CO2
gjennom en prosess hvor det skaper
organisk materiale som arter høyere i
næringskjeden kan spise.
b) Krill lever av karbondioksid og
omdanner stoffet til essensielle fettsyrer.
I næringskjeden er krillen et bytte for
mindre fisk – som igjen er bytte for
større fisk.
c) Krill inneholder essensielle fettsyrer
som større fisk bruker i fysiske
prosesser.

Generelt må du finne hva du skal ha
tak i, hva det fester seg til og dermed
modifisere dine egne partikler som
videre fester seg til ønsket målstoff.

Krill renser uorganisk karbon som CO2
gjennom en prosess hvor det skaper
organisk materiale som arter høyere i
næringskjeden kan spise.

BIOTECH
LOTTE SKOLEM
DIREKTØR FOR
PRODUKT OG
TEKNOLOGI
AKER BIOMARINE

RIKTIG SVAR
Top down-bottom up teknikken

Scann og besøk bedriften

https://www.akerbiomarine.com/

BIOTECH med Lotte Skolem, Aker BioMarine
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PODKAST #38 HVA ER GREIA MED LAWTECH?. ELISE KIRKHUS, BAHR LEAP

Tema

Perspektiv

Hva er greia med
LawTech?

LEGALTECH
ELISE KIRKHUS
CEO
BAHR LEAP

Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Sunniva med daglig leder av
BAHR LEAP, Elise Kirkhus. Elise har jobbet i mange år som advokat
og har de senere årene fått en stor interesser for lawtech etter
at den begynte å få oppmerksomhet i advokatbransjen i Norge.
Advokatfirmaet BAHR LEAP fungerer som en radar som plukker
opp ny relevant teknologi og ser om det kan være noe å vinne på
å ta den i bruk. I episoden forteller Elise hvordan ny teknologi kan
bistå dagens advokater og hvordan de nye løsningene fungere i
praksis.

Om bedriften
BAHR LEAP kombinerer kodingserfaring, robust teknologi og
BAHRs topp juridiske kompetanse for å levere markedsledende
automatiserte juridiske maler.

Refleksjon
Hvorfor tror du lawtech «henger etter» når det kommer til å
integrere ny teknologi?

Lytt til podcast

Tema:		

LEGALTECH

Gjest:

Elise Kirkhus

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

ENTERPRISE

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Sunniva Rose

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Lawtech
Automatisering av dokumenter
Digital juridisk vekst
Lawboticks

Anbefalt lesing:

• https://www.bahrleap.no/
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LEGALTECH med Elise Kirkhus, BAHR LEAP

Podkast #38

Det er mange
spennende selskaper
som satser på å lage
teknologi særskilt rettet
mot advokatbransjen.
- Elise Kirkhus

LEGALTECH med Elise Kirkhus, BAHR LEAP
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i lawtech?
Jeg har jobbet i mange år som
advokat i DNB og BAHR, men har
gradvis funnet tilbake til min indre
nerd.
Hva gjør dere på jobben?
Vi fungerer som en radar som
plukker opp ny relevant teknologi
og ser om det kan være noe å vinne
på å ta den i bruk. Hvis svaret er
ja, vil LEAP bistå med tilpasning og
gjøre jobben med implementering.
Hva er greia med lawtech?
Greia er at vi har vært altfor trege
med å ta i bruk ny teknologi i
advokatbransjen, og nå er tiden
inne for å endre på dette.
Hvorfor er det så spennende?
Det er spennende fordi vi kan være
med på å forme hvordan fremtidens
hverdag for advokater kommer til
å bli. Og jeg håper vi kan gjøre den
mer spennende ved å få maskiner
til å ta over enkle og repetitive
oppgaver.
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Hvorfor kan det være skummelt?
Det er ikke skummelt! Det kan
kanskje virke slik for mange,
men det er begrensninger for hva
datamaskiner kan gjøre, og det
kommer fortsatt til å være behov
for advokater i fremtiden.
Har du andre gode eksempler
på lawtech, internasjonalt og
nasjonalt?
Her hjemme må jeg selvfølgelig
nevne Lawbotics. Det er gøy å se
hva Merete har fått til og hvor mye
blest hun har skapt, ikke bare om
sitt eget selskap, men om lawtech
generelt.
Er det noe vi gjør her i Norge som
er unikt?
Advokatfirmaene i Norge virker å ha
en mer åpen dialog enn i utlandet.
Jeg tror samarbeid hjelper
innovasjonen i et lite marked som
Norge, fordi volumene her hjemme
vanskeligere forsvarer kostnadene
ved utvikling.

LEGALTECH med Elise Kirkhus, BAHR LEAP

KURS SPØRSMÅL
Kan Word regnes som Law Tech?
a) Ja
b) Nei
c) I noen tilfeller

Er Legal Tech og Law Tech det samme?
a) Ja
b) Nei
c) På enkelte områder

Hva betyr det å gjøre dokument
generering?
a) Å programmere dokumenter
b) Å fordele dokumenter i ulike systemer
c) Å digitalisere dokumenter

LEGALTECH
ELISE KIRKHUS
CEO
BAHR LEAP

RIKTIG SVAR
Ja

Ja

Å programmere dokumenter

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

LEGALTECH med Elise Kirkhus, BAHR LEAP
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PODKAST #54 STORE DATA — STORE MULIGHETER. ELISABETH TØRSTAD, DNV GL

Store data — store muligheter

BIGDATA
ELISABETH TØRSTAD
CEO DIGITAL SOLUTIONS
DNV GL

Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO Digital Solutions
i DNV GL, Elisabeth Tørstad, om hvordan store data gir store
muligheter. DNV GL er et internasjonalt selskap innen kvalitetsikring og
risikohåndtering med hovedkontor i Norge, og selskapet er bygget på
en 150 år gammel forretningsmodell, hvor det registreres samme type
informasjon for et svært stort antall kunder, noe som har gitt DNV GL en
unik nettverksposisjon. De siste årene har DNV GL investert i og bygget
opp en industriell dataplattform – Veracity –?som gjør at de kan kan
videreføre og videreutvikle sin forretningsmodell med høy hastighet og
kompleksitet, på en måte som er tilpasset dagens store mengder data.
I samtalen mellom Silvija og Elisabeth diskuteres automasjon, hvordan
store mengder data fra fortiden kan brukes til å gjøre prediksjoner om
fremtiden, og det gjøres en gjennomgang av faktorene som har muliggjort
Big Data, og som fortsetter å videreutvikle denne teknologien.

Om bedriften
DNV GL er et internasjonalt selskap innen kvalitetsikring og
risikohåndtering med hovedkontor i Norge, og DNV GL's formål er å
sikre liv, verdier og miljøet, gjennom å bistå sine kunder med å forbedre
deres virksomhet på en sikker og bærekraftig måte. DNV GL leverer
klassifisering, sertifisering, teknisk risiko- og pålitelighetsanalyse sammen
med programvare, datahåndtering og uavhengig ekspertrådgivning til
maritim sektor, til olje- og gass-sektoren, og til energibedrifter. Med
80,000 bedriftskunder på tvers av alle industrisektorer er selskapet også
verdensledende innen sertifisering av ledelsessystemer. Ved å kombinere
uavhengig teknisk, digital og operasjonell ekspertise med metoder for
risikohåndtering, hjelper DNV GL sine kunder med å ta bedre beslutninger
og med å skape tillit mellom bedrifter og interessentene deres.

Refleksjon
DNV GL har spennende tanker rundt optimalisering av matproduksjon
basert på Big Data. Block chain brukes til å styrke matsikkerheten
gjennom å sertifisere produktene. Rundt om globalt den dag i dag
eksisterer produksjonsmetoder som helst vil unngå å se dagens lys.
Om Block chain av produktinformasjon ble generalisert og avslørte all
informasjon; hvilken innvirkning tror du dette vil ha på verdensøkonomien?
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BIGDATA med Elisabeth Tørstad, DNV GL

Tema

Perspektiv

Tema:		

BIGDATA

Gjest:

Elisabeth Tørstad

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

ENTERPRISE

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Big Data
• Veracity
• Nasjonale og internasjonale
eksempler
Anbefalt lesing:

• https://www.dnvgl.com/

Podkast #54

Vi jobber med
Big Data innenfor helse
og utviklingen. Her
muliggjøres for eksempel
kreftbehandling med
dramatisk bedre resultater
og færre bivirkninger fordi
behandlingen kan tilpasses
spesifikt til den enkelte
pasient. Dette hadde ikke
vært mulig uten forskning
på store og komplekse
datasett.
- Elisabeth Tørstad

BIGDATA med Elisabeth Tørstad, DNV GL
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i big data?
Jeg er leder i en stor, global
kunnskapsbedrift og er
lidenskapelig opptatt av at vi skal
skape verdier gjennom alt vi gjør på
jobb, og at alle involverte og hele
forretningen skal lære og utvikle
seg.
Hva gjør dere på jobben?
DNV GL har jobbet med store
mengder data innen industriene
våre i flere tiår. Vi har en 150 år
gammel forretningsmodell som
bygger på en unik nettverksposisjon
der vi registrerer samme type
informasjon for et svært stort antall
kunder. Vi analyserer og lagrer
denne informasjonen på en sikker
måte og gjør resultatene tilgjengelig
for dem kunden ønsker å dele sine
data med.
Hva er egentlig big data?
Big data gjenspeiler tre elementer:
store mengder data, komplekse
datasett og høy hastighet på
datagenerering og overføring. Alle
disse tre elementene har utviklet
seg med eksponentiell fart de siste
årene.
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BIGDATA med Elisabeth Tørstad, DNV GL

Hvorfor er det så spennende?
Potensialet for å bruke data
smartere er enorm! Det gjør
at vi kan automatisere, forstå
sammenhenger vi ikke kunne forstå
før, og se mønstre i fortiden så
vi kan forutse fremtiden. Vi kan
ta kompliserte beslutninger med
mye bedre underlag og mindre
feilsannsynlighet.
Hvorfor kan det være skummelt?
Enhver virksomhet må balansere
behovet for å ha kontroll på og
eierskap til data som kan gi et
konkurransefortrinn, med behovet
for å dele data åpent med andre
aktører for å øke mengden data
og muligheten til å ta bedre
beslutninger.
Ditt beste eksempel på big data?
Vi jobber med en britisk
gassnettverkoperatør som vil
tilpasse sin virksomhet til et
grønt skifte i energisektoren. De
vil bruke infrastrukturen sin til å
transportere biogass, syntetisk
gass og hydrogen produsert fra
overskudd av fornybar energi.

Har du andre gode eksempler
på big data, internasjonalt og
nasjonalt?
Vi jobber med big data innen
helsesektoren, og utviklingen
innenfor presisjonsmedisin er
utrolig spennende. Her muliggjøres
f.eks. kreftbehandling med
dramatisk bedre resultater og færre
bivirkninger, noe som ikke hadde
vært mulig uten forskning på store
og komplekse datasett.
Er det noe vi gjør her i Norge som er
unikt?
Vi evner i stor grad å automatisere
industriene våre og satser på nye
teknologier som IoT. Vi er også gode
på standardisering og åpenhet
rundt data – og dette er viktig: Skal
vi klare å gjenbruke data, må vi
standardisere.

Har du et kort big data-sitat
å hekte på bildet ditt ved
publisering?
Stordata gir store, nye muligheter,
men også store, nye utfordringer.

KURS SPØRSMÅL
Hva jobber DNV GL med?
a) De hjelper å håndtere risikoen til
nasjonale og globale industrier med høy
risikodreven drift
b) De håndterer risikoen til Olje- og
gassindustrien som drifter med høy
risiko
c) De hjelper bankindustrien med
høyrisikable utlån til industrier med høy
risiko i sin drift

Hvilke internasjonale retningslinjer var
DNV GL årsak til?
a) Global samarbeidsavtale mellom
verdens shipping-bedrifter om påbudt
varsling ved ankomst i havn
b) Nasjonal sertifisering på
oljeplattformer for å trygge
transportrutiner under storm
c) Internasjonale retningslinjer for
skipssertifisering

Hvilken teknologisk satsning var DNV GL
tidlig ute med?
a) Et økosystem mellom like
industriområder som kunne inspirere
hverandres innovative løsninger på
sikkerhetsrutiner
b) En plattform regnet som et økosystem
som ga alle kundene innblikk i
hverandres innovasjon
c) En plattform som lagret kundenes
historikk

BIGDATA
ELISABETH TØRSTAD
CEO DIGITAL
SOLUTIONS
DNV GL

RIKTIG SVAR
De hjelper å håndtere risikoen til
nasjonale og globale industrier med høy
risikodreven drift

Internasjonale retningslinjer for
skipssertifisering

En plattform regnet som et økosystem
som ga alle kundene innblikk i
hverandres innovasjon

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

BIGDATA med Elisabeth Tørstad, DNV GL
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PODKAST #65 GLOBAL RACE FOR AI EXCELLENCE. IEVA MARTINKENAITE, TELENOR

Global race for AI
excellence

AI
IEVA MARTINKENAITE
VP I TELENOR RESEARCH
TELENOR

Podcaster gjort i samarbeid med:

In this episode of #LØRN, Artificial intelligence raises questions
about the work of the future, how this will help shape the future
of telecom and what skills are needed to be relevant in AI's age.
Silvija talks to VP of Telenor Research, Ieva Martinkenaite, about
the AI ??race between Europe VS Canada and the USA, politics
and future skills. Ieva is among the key figures at Telenor Group
contributing to building the Artificial Intelligence (AI) research and
innovation ecosystem in Norway. She holds several high profile
regional and national appointments in AI. She was instrumental
in leading the set-up of the Telenor-NTNU AI-Lab, a national
Centre of Excellence for AI and Machine Learning in Norway that
aims to transform the country into an AI powerhouse. She also
spearheads Telenor’s Start IoT initiative, aimed at stimulating
innovation and commercialization of new generation Internet
of Things (IoT) in Norway and other Telenor markets. Her work
involves research and advisory to Telenor executives and business
leaders on AI, Internet of Things (IoT), innovation strategy and
digital partnerships.

Om bedriften

Lytt til podcast

Telenor Research is Telenor Group’s corporate unit for scientific
research. They play a key role in providing insight and competence
that enable Telenor to become a software and data-driven
company. The unit conducts research within key areas, including
customer insight, data analytics, machine learning, innovation,
digital services, new technologies and market dynamics.

Refleksjon
AI kan refereres til som en sosial ingeniør som kan analysere
atferden din og gjøre tilfredsstillende konklusjoner deretter. Hadde
du vært komfortabel med at problemet ditt fikk svar før du i det
hele tatt har stilt det?
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Tema

Perspektiv

Tema:		

AI

Gjest:

Ieva Martinkenaite

Språk:		

English

Persepktiv:

ENTERPRISE

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• AI i et globalt perspektiv
• Politikk i AI
• Fremtidens arbeidsmarked
Anbefalt lesing:

• https://telenor.no/

Podkast #65

USA og Kina
dominerer det globale AIracet i dag, med Canada rett
etter. Hvor både Europa og
Sørøst-Asia ligger bak når det
gjelder private og offentlige
investeringer i AI-forskning
og utdanning. Talenter er
den mest knappe ressursen i
dette racet, og dette er hvor
begge taper mot de globale
Internett-gigantene i USA
og Kina. Både europeiske
og sørøstasiatiske land har
satt AI-ambisjoner høyt på
deres politiske agendaer og
begynt å trekke ut nasjonale
AI-planer for å finne unike
måter å konkurrere om i AIracet.
- Ieva Martinkenaite
AI med Ieva Martinkenaite, Telenor
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Intervju
How is AI shaping the future
of telcom? Telcom, similarly
to finance, retail, shipping and
logistics and other industries, are
experiencing shift in the nature of
work due to increased automation,
robotization and AI. The routine
tasks are being replaced by robots
and advanced analytics. Today, the
most frequent AI applications in
telcom are chatbots for handling
customer interface, preventive
maintenance of network operations
(including handling of security
threats), personalised marketing
and sales tips.
What types of training or skills
are needed to stay relevant in
the era of AI? I would distinguish
four types of skills that will be
critical for the next generation of
workforce: 1) Basic digital skills
will be required for life and work
to benefit fully from an increased
digital and automated world. 2)
Technical skills, in particular coding,
data science and engineering,
but also specific technical skills
required for medicine or other
professions, digital marketing. 3)
Higher-order cognitive skills, such
as creativity, critical thinking, datadriven decision making. 4) Social
18
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and emotional skills, like empathy,
interpersonal communication,
negotiations and partnering,
entrepreneurship and innovation.
What can governments and policy
makers do to ensure that the
workforce remainsrelevant for the
age of AI? Large-scale investments
into new skills and education of the
next generation workforce will be
essential to survive in the AI game.
Since many governments consider
similar initiatives in their AI plans,
strategic and long-term view on
that will be important for policy
makers in a given country.
What is your take on where Europe
currently stands on AI visà- vis
Asia? AI is a global race for
excellence, where US and China
are dominating today. Canada
is increasingly topping up the
charts. It is fair to say that both
Europe and South East Asia are
lagging behind in terms of private
and public investments into AI
research and education. Talents
are the most scarce resource
in that race, and this is where
both regions are losing to global
Internet giants in the US and
China. The most viable AI startup and innovation ecosystems
are outside those regions today.
Largest M&A transactions are also

made in the US and China. What
is also fair to say is that both
European and South East Asian
countries have put AI ambitions
high on their political agendas
and started pulling out national
AI plans in search for unique ways
to compete in the AI race. Three
things are common, though. First,
building on the regions´ (and
countries´) industrial strengths
and comparative advantages is
considered a viable AI strategy.
Second, a concerted (regional)
action is seen as strength in
the global AI race. Third, there
are unique vulnerabilities for AI
adoption in Europe and in Asia that
reflect national debates and shape
AI strategies, accordingly.

KURS SPØRSMÅL
Hva er Norge gode på som er et viktig
verktøy for utviklingen av AI?
a) Private-Public samarbeid
b) Private-Personal samarbeid
c) Personal-Public samarbeid

Hvordan kan Norge stille rustet på
konkurransenivå?
a) Utviklingen her til lands er dekket
med nok fagfolk og mulighetsområder.
Det siste leddet for å virkelig skinne
er at private aktører ses nødt til å
gjøre investeringene i et Private-Public
samarbeid
b) Gjennom å prioritere investering
i teknologiske talenter for stille
ressurssterke på rekrutteringssiden i
et Private-Public samarbeid der private
aktører må kvotere inn teknologiske
prosjekter for talentene
c) Med en kombinasjon av privat
investering, talenter og strategisk
investering i dem og med Private-Public
samarbeidet mens det private stiller
ambisiøst og bringer problemer og data
på bordet

Hvilke 3 områder brukes AI til idag?
a) Nettverk og analysering,
kundeinteraksjoner og til nye tjenester
og produkter
b) Nettverk, kundetjenester og IoTprodukter
c) Statistiske analyseringer,
kundeinteraksjoner og IoT-produkter

Med en kombinasjon av privat
investering, talenter og strategisk
investering i dem og med Private-Public
samarbeidet mens det private stiller
ambisiøst og bringer problemer og data
på bordet

Nettverk og analysering,
kundeinteraksjoner og til nye tjenester
og produkter

AI
IEVA MARTINKENAITE
VP I TELENOR
RESEARCH
TELENOR

RIKTIG SVAR
Private-Public samarbeid

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

AI med Ieva Martinkenaite, Telenor
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PODKAST #76 TILLITSMASKINEN. MARIA KUMLE, TIETO

Tema

Perspektiv

Tillitsmaskinen

BLOCKCHAIN
MARIA KUMLE
HEAD OF NEW
SOLUTIONS
TIETO
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN møter du Head of New Solutions
i Tieto, Maria Kumle. Maria har bakgrunn fra finansbransjen og
forretningsutvikling med fokus på nye løsninger og teknologier,
og brenner for økosystemer og mulighetene som ligger i
omveltningene som krysningspunktet mellom digitalisering og
virksomheter skaper. Som forretningsutvikler med bakgrunn fra
Financial Services, jobber Maria med nye teknologiske løsninger
for Tieto, som nå er en ledende aktør innen digitale tjenester
og programvare. Maria forklarer i episoden hvordan varer og
verdier med hjelp av blockchain trygt kan bytte eier uten å skape
markeder for blood diamonds, mafia og terrorisme.

Om bedriften
TietoEVRY er en ledende aktør innen digitale tjenester og
programvare. TietoEVRYs hovedkontor ligger i Finland. Selskapet
har over 24 000 eksperter verden over og betjener tusenvis av
kunder i privat og offentlig sektor i nær 90 land.

Refleksjon

Lytt til podcast

Blockchain kan styrke ren energi gjennom å kommunisere
verdikjeden til fornybar energi. Hvordan kan fornybar energi
støtte Blockchain i et gjensidig samspill? Vi kommer ikke foruten
at økt digitalisering krever økt strømforbruk til enhetene som
forsyner oss med den.

Tema:		

BLOCKCHAIN

Gjest:

Maria Kumle

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

ENTERPRISE

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Sunniva Rose

Du vil LØRNE om:
• Blockchain
• Tillit
• Muligheter med Blockchain
Anbefalt lesing:

• https://www.tietoevry.com/
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På internett
vet ingen at du er en
hund, vel, med Blockchain
kan vi gjøre noe med det.
Vi kan skape sikkerhet
i en global verden der
varer og verdier trygt
kan bytte eiere uten å
skape markeder for blood
diamonds, mafia og
terrorisme.
- Maria Kumle

BLOCKCHAIN med Maria Kumle, Tieto
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Intervju

assosiert med nettopp det –
som bitcoins og silkeveien.

Hva gjør dere på jobben?
Litt forskjellig, en del prosjekter
mot finans så klart, men vi er
så heldige at vi jobber med
flere industrier, så vi ser også
på muligheter utenom finansiell
sektor, som for eksempel energi.
Der jeg sitter nå bruker vi BC
som underliggende teknologi for
en tjeneste til helse og omsorg.
Jeg mener at mange av de
mer interessante mulighetene
i teknologien ligger utenom
finansielle transaksjoner.

Er det noen kontroversielle
problemstillinger?
Mange, men det kommer litt an på
hvilken type BC man snakker om.
Man har for eksempel anonymitet,
beskatning, personlig data og miljø.

Hva er egentlig blockchain?
The trust machine – å introdusere
en teknologi som gjør det mulig
å skape en reskontro som sikkert
kan deles mellom interessentene
uten behov for mellommenn
eller sentrale motparter, absolutt
sporbarhet – The internet of value.
Hvorfor er det så spennende?
På internett vet ingen at du er en
hund – vel – med BC kan vi gjøre
noe med det, og vi kan skape
sikkerhet i en global verden der
varer og verdier trygt kan bytte
eiere uten å skape markeder
for blood diamonds, mafia og
terrorisme. Men interessant nok
er bruken av BC kanskje mest
22 BLOCKCHAIN med Maria Kumle, Tieto

Ditt eget beste eksempel
på blockchain?
Sporbarhet i medikamenter eller
matproduksjon.
Har du andre gode eksempler
på blockchain internasjonalt og
nasjonalt?
OBOS (som kommer hit),
Lantmäteriet i Sverige.
Hva slags mental modell bruker du
for å forklare hvordan det funker?
Maurtue.
Er det noe vi gjør her i Norge som er
unikt?
Ikke så mye unikt, men vi har noen
interessante teknologiutviklinger
på noe man kanskje kan kalle
«neste generasjons» BC. Vi har
gode forutsetninger for å utforske
teknologien i anvendingsfall
utenom kryptovaluta og som tar i
bruk den infrastruktur vi allerede
har.

Kan du anbefale noe stoff
om om blockchain?
Nettet kryr av stoff om BC, og mye
er relatert til Bitcoin. Jeg har brukt
en del tid på EU og WEF sine sider,
i tillegg har McKinsey og Gartner
også en del enkle introduksjoner,
for ikke å snakke om at du kan
få BC for dummies på Youtube.
Jeg vil også
anbefale Don Tapscotts TED talk on
blockchain og Karios future om BC
for matproduksjon.
Et favorittsitat om blockchain?
Nå er jo dette en podkast –
men en favoritt er Dilbert,
der pointy hair boss sier til
Dilbert «jeg synes vi skal bygge
en blockchain», og Dilbert tenker
at han ikke vet hva han snakker
om og spør «hvilken farge vil du ha
den i?», hvorpå pointy hair boss

sier «jeg tenker lilla gir mest RAM».
For meg representerer dette hvor
viktig det er at du tenker gjennom
HVORFOR blockchain.
Et minneverdig eller overraskende
faktum om blockchain?
Fun fact: I 2016 annonserte
Accenture noe som skapte furore
i BC-verden – de ville skape
en blockchain tool box for å
rette på blokk. Overraskende:
Alle likheter du kan trekke
mellom Bitcoin blockchain og
religion.

KURS SPØRSMÅL
Hva beskriver Blockchain best?
a) Transaksjonene legges på en blokk
som er del av en større blokk-kjede
b) Transaksjonene er lagret i en
tradisjonell database hos leverandøren
av blokkjeden
c) Transaksjonene produseres blokk for
blokk i kjeden

Hva slags typer av Blockchains finnes
det?
a) Åpen, konsortium (grupper) og privat
b) Kun åpen
c) Kun privat

Er det mulig å endre en blokk?
a) Ja, det er enkelt da én endring i én
blokk automatisk påvirker andre blokker
i kjeden
b) Nei, da må du endre hver enkelt blokk
i hele blokk-kjeden
c) Ja, men da må du endre kun én
selektiv blokk for seg selv

BLOCKCHAIN
MARIA KUMLE
HEAD OF NEW
SOLUTIONS
TIETO

RIKTIG SVAR
Transaksjonene legges på en blokk som
er delt på en blokk kjede

Åpen, konsortium (grupper) og privat

Nei, da må du endre hver enkelt blokk i
hele blokk-kjeden

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

BLOCKCHAIN med Maria Kumle, Tieto
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PODKAST #93 3D-PRINT I BYGGEBRANSJEN. CATHRINE MØRCH, MULTICONSULT

Tema

Perspektiv

3D-print i byggebransjen

3DPRINT
CATHRINE MØRCH
TEKNOLOGILEDER
MULTICONSULT

Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med teknologileder
i Multiconsult, Cathrine Mørch. Cathrine beskriver seg selv som
en av få i byggebransjen som aldri tenker innenfor boksen.
Gjennom 3D-print får hun og Multiconsult muligheten til å skape
en fremtid som ingen kan forestille seg. I episoden kan du høre
mer om hvordan 3D-printing kan være med på å skape en ny
byggebransje ved å lage de utroligste formene og samtidig gi
mindre materialavfall, samt om hvordan Multiconsult 3D-printet
takkonstruksjonen på domkirka i Oslo.

Om bedriften

3DPRINT

Gjest:

Cathrine Mørch

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

ENTERPRISE

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering
og rådgiving. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk
innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Ved hjelp av
mer enn 2.850 dyktige medarbeidere tilbyr selskapet multifaglig
rådgiving, design, prosjektering, arkitektur, prosjektoppfølging,
ledelse, verifikasjon og kontroll - både nasjonalt og internasjonalt.

Du vil LØRNE om:

Refleksjon

• 3D-print
• Byggebransjen

I fremtiden kan du gå på en bro og bo i et hus som er 3D-printet.
Dette utfordrer fysiske lover. Hvorfor kan vi stole på at
maskinlæring er nok for at store strukturer skal holde?
Lytt til podcast
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Tema:		

3DPRINT med Cathrine Mørch, Multiconsult

Anbefalt lesing:

• https://www.multiconsult.no/

Podkast #93

Byggebransjen
står for 40% av alt
forbruk. 3D-print gir nye
muligheter til å minimere
avfall og bruke helt nye og
miljøvennlige materialer.
- Cathrine Mørch

3DPRINT med Cathrine Mørch, Multiconsult
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i 3D-print?
Jeg er Cathrine. «Ung», interessert i
teknologi, dame med to barn. En av
få i byggebransjen som aldri tenker
innenfor boksen. Jeg nekter å
gjøre en repetitiv oppgave mer enn
to ganger – da må det finnes en
bedre løsning. Jeg ble interessert
i 3D-print fordi jeg tror det er en
av flere teknologier som virkelig
kan være med på å skape nye
muligheter for fremtiden. 3D-print
vil gjøre det mulig å lage rare
former, gi mindre materialavfall, og
gjøre det mulig med bygg og anlegg
i områder vi kanskje ikke trodde det
var mulig å bygge noe.
Hva gjør dere på jobben?
Vi sitter stort sett på rumpa,
foran 1–2 skjermer og trykker på
tastaturet. Men skjermene gir oss
enorme muligheter til å skape en
fremtid som ingen kan forestille
seg – selv ikke de som sitter foran
skjermene.
Hva er de viktigste konseptene
i 3D-print? Mulighetene til å
minimere materialavfall, bruke
helt nye, miljøvennlige materialer
og selvfølgelig HMS-aspektet og
effektivitet.

Hvorfor er det så spennende?
Fordi byggebransjen står for 40 %
av alt forbruk, tenk om vi kunne
fjernet 2 % av dette, det ville gitt
en enorm innvirkning på miljøet
generelt. Noen kan sikkert regne på
hvor mange flyturer det vil tilsvare.
Ditt beste eksempel på hva du har
laget med 3D-print?
Takkonstruksjonen på domkirka i
Oslo.
Har du andre gode eksempler
på 3D-print internasjonalt og
nasjonalt?
Jeg må innrømme at jeg syns
broene som er printet i Nederland
er hakket mer spennende enn noe
annet.
Hva slags mental modell bruker du
for å forklare hvordan det funker?
Tenk frosting på pepperkaka!
Er det noe vi gjør i Norge som er
unikt?
Lite foreløpig, men jeg tror vi har
gode muligheter ved at stemningen
i byggebransjen er så god, og
at vi er villige til å dele tanker
og ideer på tvers av aktører og
bransjer. Sharing is caring.
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KURS SPØRSMÅL
Hvilke materiale bruker man i
3D-printing i byggebransjen?
a) Betong
b) Hardplast
c) Alt mulig rart så lenge det tåler
belastningen. Derfor er man i
byggebransjen avhengig av god
materialteknologi

Hvordan kan man få ned fremtidig
materialbruk i byggebransjen for å gå
ned i CO2 avtrykk?
a) En kobling av Big Data,
Cloud og 3D-printing,
bygningsinformasjonsmodellering
og parametrisk design. Reglementer
skapes gjennom machine learning
for de materialene som har størst
miljøpåvirkning.
b) Bare 3D-printe i ett materiale. Dette
forbeholder at materialteknologien må
utvikles ytterligere
c) Satse på 3D-printing i tremateriale

Hva er de største kontroversene innen
3D-printing av byggematerialer?
a) Byggingeniører følger utviklingen for
å stille de juridiske retningslinjene imot
kontroversene
b) Kontroversene eksisterer ikke enda
siden det i dag er en kombinasjon
av byggebransjen er basert på
konstruksjoner av fysiske lover. Men
for fremtiden kan kontroverser oppstå
når 3D-printing av materialer blir
standardisert. Da forsvinner bruken av
fysiske lover
c) Kontroversene baserer seg på at
man kun kan printe i betong for at
konstruksjonene skal holde. Denne
materialteknologien finnes det en
fjern løsning på, enda, da 3D-printing i
byggebransjen ikke har lyktes å printe
med noe annet materiale enn betong

En kobling av Big Data,
Cloud og 3D-printing,
bygningsinformasjonsmodellering
og parametrisk design. Reglementer
skapes gjennom machine learning
for de materialene som har størst
miljøpåvirkning.

Byggingeniører følger utviklingen for å
stille de juridiske retningslinjene imot
kontroversene

3DPRINT
CATHRINE MØRCH
TEKNOLOGILEDER
MULTICONSULT

RIKTIG SVAR
Alt mulig rart så lenge det tåler
belastningen. Derfor er man i
byggebransjen avhengig av god
materialteknologi

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

3DPRINT med Cathrine Mørch, Multiconsult
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PODKAST #125 DIGITALE TVILLINGER FOR OLJE OG GASS. GURO KNAPSTAD, KONGSBERG DIGITAL

Tema

Perspektiv

Digitale tvillinger for olje
og gass

ENERGYTECH
GURO KNAPSTAD
STRATEGIC ADVISOR
KONGSBERG DIGITAL

Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

I denne episoden av #LØRN snakker Sunniva med Strategic
Advisor i Kongsberg Digital, Guro Knapstad, om hva en "digital
tvilling" er og hvordan en slik modellert versjon av en asset
muliggjør simuleringer av ulike potensielle utfall. Guro forteller
om hvordan Kongsberg Digital jobber med utvikling av "digitale
tvillinger" for energiindustrien. I samtalen forteller hun også blant
annet om hvordan "digitale tvillinger" kan redusere kostnader
for en olje asset med opp til 50%.

Om bedriften
Kongsberg Digital er leverandør av neste-generasjons programvare
og digitale løsninger til kunder innen maritim, olje & gass og
verktøy. Blant tjenestene Kongsberg Digital leverer er simulatorløsninger i sanntid, som støtter alt fra obligatorisk STCW-trening
ved akademier til avansert integrert mannskaps-opplæring
for maritim-, marine- og offshore-næring. Selskapet leverer
også tjenester for data-innsamling i sanntid, visualisering og
rådgivende løsninger for alle faser av brønn-konstruksjon. I dag
jobber Kongsberg for organisasjoner på tvers av en rekke sektorer,
inkludert dyphavs-, digital-, forsvars-, handelsfartøy-, olje- og
gass-, fiskeri-, rom- og romfarts-industrier.

Refleksjon
Kunne helsevesenet benyttet seg av digitale tvillinger, og til
hvilken effekt?
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Tema:		

ENERGYTECH

Gjest:

Guro Knapstad

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

ENTERPRISE

Innspilt:

KONGSBERG

Vert:		

Sunniva Rose

Du vil LØRNE om:
• Produksjonseffektivitet
• Situasjonsforståelse
• Digitale tvillinger
Anbefalt lesing:

• https://www.kongsberg.com/digital/

Podkast #125

Digital tvilling er
en digital replika av den
fysiske asset, som gir oss
full oversikt over den
faktiske tilstanden til f.eks
en oljeplattform.
- Guro Knapstad

ENERGYTECH med Guro Knapstad, Kongsberg Digital
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i energy-tech?
Tech – det er noe som er
relevant for alle, og mer og mer
i industrien. Energy – jeg har
lang erfaring fra energibransjen
(Hydro, Equinor). Da jeg begynte
i Kongsberg Digital for litt over 1
år siden fikk jeg jobbe med begge
deler – og cutting-edge innovasjon
innen energy-tech; digitale
tvillinger.
Hva gjør dere på jobben?
Kongsberg Digital jobber bl.a
med å utvikle digitale tvillinger
for industrien, og min avdeling
fokuserer på energi sektoren (dvs
digitale tvillinger for olje og gass
assets).
Hva er greia med energy-tech?
Energibransjen er preget av at
de drifter store assets (= store
investeringer), gjennom tradisjonell
utbygging, med veldig stort fokus
på sikkerhet for de ansatte. Ved å ta
i bruk ny teknologi, gir det mulighet
for energibransjen å oppnå store
kostnadsbesparelser, samtidig som
man kan øke sikkerheten.

Hvorfor er det spennende?
Når man tar i bruk ny teknologi,
samler inn data og tilgjengeliggjør
disse til mange flere, vil det gi
ny innsikt (demokratisering av
data). Potensialet til f.eks digitale
tvillinger er mye større enn det vi
klarer å identifisere i dag.
Er det noen kontroversielle
problemstillinger?
Mange er redd for å miste jobbene
til maskiner. Det tror ikke vi
vil skje, vi tror det skaper nye
verdiskapende aktiviteter.
Ditt eget beste eksempel på
energy-tech?
Digitale Tvillinger for industrien. Det
er en digital replika av den fysiske
asset, som gir oss full oversikt over
den faktiske tilstanden til f.eks en
oljeplattform, en modellert versjon
av asseten samt muligheter til å
simulere ulike utfall, og deretter ta
aksjon.
Dine andre favoritteksempler på
energy-tech internasjonalt og
nasjonalt?
Techstars Energy! Jeg jobber også
litt sammen med norske startups,
som f.eks Disruptive Technologies,
de har også veldig mange konkrete
usecases innenfor energi bransjen.
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Hva slags mental modell bruker du
for å forklare hvordan det funker?
En digital tvilling er en digital
replika av den fysiske asset, som gir
oss full oversikt over den faktiske
tilstanden til f.eks en oljeplattform,
en modellert versjon av asseten
samt muligheter til å simulere ulike
utfall, og deretter ta aksjon.
Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
Kongsberg er et av verdens
ledende tech selskaper, innenfor
mange bransjer (energi, maritim,
aerospace), og vi har solid
fundament i Norge. Kanskje det at
vi er et lite land, med oversiktlig
industri, gjør at vi kan bevege oss
raskere? Gjennom f.eks industrielle
samarbeid.

Et kult faktum om energy-tech?
Digital tvilling kan redusere
kostnader for en olje asset med 3050% og øke produksjon med opptil
10%.

KURS SPØRSMÅL
Hva er en digital tvilling ifølge Guro?
a) En eksakt digital replika av et asset
ved hjelp av IoT (sensorer osv)
b) En digital venn som du kan
kommunisere med
c) En digital prototype av et produkt
heller service

Hva er de 3 type egenskapene nevnt
innen en digital tvilling?
a) Faktisk bilde av asset, modelert
tilstand, predikert tilstand
b) Simulert tilstand, teknisk tilstand,
praktisk tilstand
c) Faktisk bilde av asset, simulert
tilstand, autonomi

Hvorfor skal det være ønskelig å
predikere tilstander med digitale
tvillinger enn hypoteser og følgende
tiltak deretter?
a) Prediksjon med hypoteser er kun
synsing, og det tar lengre tid enn
prosessen med tiltaket kan digitaliseres
inn i digitale tvillinger for å skape en
slavisk sjekk liste for gjøremål
b) Digitale tvillinger bidrar med å forutse
feil slik at den manuelle prosessen kan
fremgå feilfritt istedenfor at feilene
oppstår overraskende når hypotesen er
stilt
c) Digitale tvillinger bidrar med effektiv
forutseelse av eventuelle scenarioer, og
på den måten styrkes planleggingen og
effektiviseringen av prosesser fremfor
uønskede overraskelser

ENERGYTECH
GURO KNAPSTAD
STRATEGIC ADVISOR
KONGSBERG DIGITAL

RIKTIG SVAR
En eksakt digital replika av et asset ved
hjelp av IoT (sensorer osv)

Faktisk bilde av asset, modelert tilstand,
predikert tilstand

Digitale tvillinger bidrar med effektiv
forutseelse av eventuelle scenarioer, og
på den måten styrkes planleggingen og
effektiviseringen av prosesser fremfor
uønskede overraskelser

Scann og besøk bedriften

https://www.kongsberg.com/digital/
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PODKAST #136 SKARVFELTET I DIGITAL TRANSFORMASJON. INE DOLVE, AKER BP

Tema

Perspektiv

Skarvfeltet i digital
transformasjon

ENERGYTECH
INE DOLVE
ASSET MANAGER
AKER BP

Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Asset Manager
i Aker BP, Ine Dolve, om viktige funksjoner og begreper i et av
verdens største offshore gass-prosesseringsanlegg. Silvija og Ine
Dolve diskuterer det store skiftet vi står ovenfor med fornybar
energi, og om hvordan etablerte industrier som olje og gass
forholder seg til utviklingen, og jobber med transformasjon
gjennom den. Ine forteller også om hva begrepet "asset" utgjør
for et selskap som Aker BP, og de ulike komponentene de
må forholde seg til når organisasjonen er på vei inn i denne
endringsfasen.

Om bedriften
Aker BP ASA (OSE: AKERBP) er et norsk aksjeselskap etablert av
Aker, BP og Det norske oljeselskap i 2016 gjennom en fusjon. Aker
BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen
leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt
i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte
oljeselskapene i Europa.

Refleksjon
Lytt til podcast
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ENERGYTECH med Ine Dolve, Aker BP

Innen oljebransjen, som i andre bransjer, drives det konkurranse.
Til forskjell fra andre bransjer er produktet i oljebransjen det
samme uansett, da det kun produseres kun olje og gass. Hva
konkurreres det egentlig i da i oljebransjen? Hvordan kan
oljebransjen benytte ny teknologi som konkurransefortrinn innen
disse områdene for å stille sterke, og eventuelt for å utvide
konkurranseområdene?

Tema:		

ENERGYTECH

Gjest:

Ine Dolve

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

ENTERPRISE

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Asset komponenter
• Tilstandsbasert vedlikehold
• FPSO - Floating Production Storage
Off-loading
Anbefalt lesing:

• https://akerbp.com/

Podkast #136

Vi har enorme
mengder data, problemet
vårt er at vi ikke har brukt
denne dataen. Derfor har
vi inngått et samarbeid
med Cognite for å
analysere og gjøre dataen
tilgjengelig. Dette kan gi
oss verdifull og nødvendig
informasjon.
- Ine Dolve

ENERGYTECH med Ine Dolve, Aker BP

33

Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i energy-tech?
Jeg heter Ine. Jeg begynte i BP i
2010. Har bakgrunn innen forsvaret
og er utdannet økonom.
Hva gjør du på jobb?
Jeg er ny i rollen og begynte i mai.
Har tidligere jobbet som leder for
logistikk. En asset manager er den
øverste ansvarlige for feltet som
er ansvarlig for verdiskapningen på
feltet. Ansvarlig for performance,
verdiskapning på sikt, investeringer
i felt.
Hva er en asset?
Vi har et svært produksjonsskip
som heter skarv - ett av verdens
største gass og produksjonsanlegg.
Det største i Nordsjøen som har rør
som går fra det vi kaller tørrheten
i skipet og ned på havbunnen.
Rørledningene er koblet til alle de
15 brønnene som vi produserer fra
i dag. Det er en relativt ny FPSO,
det står for floating production
storage and offloading. Det er det vi
kaller en moderne FPSO med mye
teknologi og sensordata.
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Hvilken type data henter dere ut?
Vi har sensorer som kan monitorere
tilstand. Du kan monitorere f.eks
tilstanden på oljen vi pumper
for å gjøre analyse som gjør at
man kan ta beslutninger om
tilstanden eller vedlikehold
på pumpen basert på data du
får. Det er enormt mye isolasjon
på skipet. Rør isoleres og den må
manuelt tas av for inspeksjon.
Korreksjon er et utstrakt problem
som kommer med alder på
installasjonen. Sensorteknologi kan
da monitorere korreksjon under
isolasjon f.eks som gjør at man kan
få et tilstandsbasert vedlikeholde
istedenfor et kalenderbasert.
Hva er deres konkurransefordel?
De fleste bransjer konkurrer på
et produkt som skal selges til en
kunde og der blir de tvunget til
endringer og transformasjoner
fordi kunden etterspør et annet
produkt. Hva jeg synes er litt
spesielt med vår bransje er at
produktet er det samme uansett.
Vi produserer kun olje og gass, og
kunden er indifferent ift det. Vi
konkurrer på hvem som kan gjøre
det mest kosteffektivt, sikkert og
miljøvennlig. For å bli ledende så
er vår ambisjon og mål at vi må
være ledende innenfor de 3 tingene.
Der har vi en unik mulighet med
tilgjengelig teknologi til å ta ned

eksponering av folk til å få data og
analyse, slik at vi begynne å koble
informasjon mellom systemer og
monitorere tilstand på anlegget
vårt ute. Slik kan vi forutse hva som
kan skje eller forutse hva vi trenger
å gjøre av arbeid istedenfor å gjøre
det «by default» på en viss dato i et
kalenderbasert vedlikeholdsregime.

KURS SPØRSMÅL
Hva er mest verdt av olje og gass?
a) Gass
b) De er like mye verdt
c) Olje

Hvilke eksempler er det på
bruksområder som sensorteknologien
brukes til i produksjon av olje og gass?
a) Monitorere produksjonsmengde og
verdi, med mål om å effektivisere og gi
mer lønnsomhet
b) Monitorere avstand til land, båter
og levende gjenstander, med mål om å
hindre skader på miljø og mennesker
c) Monitorere tilstand på produktet,
rørene og skipet, med mål om å hindre
skader på miljø og mennesker

Hvor mange ulike brønner produserer
Skarv olje og gass fra i Nordsjøen i dag?
a) 1
b) 12
c) 15

ENERGYTECH
INE DOLVE
ASSET MANAGER
AKER BP

RIKTIG SVAR
Olje

Monitorere tilstand på produktet, rørene
og skipet, med mål om å hindre skader
på miljø og mennesker

15

Scann og besøk bedriften
https://akerbp.com/
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PODKAST #162 INNOVASJON SOM SAMFUNNSANSVAR. KRISTIN FÆRØVIK, LUNDIN

Tema

Perspektiv

Innovasjon som
samfunnsansvar

ENERGYTECH
KRISTIN FÆRØVIK
MANAGING DIRECTOR
LUNDIN

Podcaster gjort i samarbeid med:

In this episode of #LØRN, Silvija talks with Managing Director in
Lundin, Kristin Færøvik about the changes in the oil sector, new
innovations and what it takes to be competitive in the future.
They look at how technology developed for the oil sector can
be transferred to the health sector and also how oil and gas
are explored, developed and produced from the Norwegian
continental shelf. Kristin is currently Chair of the board of
directors for Norwegian Oil and Gas a role she has held since Nov
2016, having joined as a board member a year earlier.

Om bedriften
Lundin Energy has grown from an oil and gas exploration company
into an experienced Nordic energy developer and operator. Lundin
explore even better ways to produce and to develop energy.
This has made Lundin one of the world’s leading, sustainable
companies in the industry.

Refleksjon
Lytt til podcast
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What are your thoughts on how we could determine what it is
about the Norwegian education system that has enabled Norway
to develop its natural resources so well that this field has evolved
into such a huge technological hub?

ENERGYTECH med Kristin Færøvik, Lundin

Tema:		

ENERGYTECH

Gjest:

Kristin Færøvik

Språk:		

English

Persepktiv:

ENTERPRISE

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Hva hydrokarboner er Innovasjon i
olje og gass
• Endringene i oljesektoren
Anbefalt lesing:

• https://lundin-energy-norway.com/

Podkast #162

Når vi utvinner olje
og gass bruker vi avansert
datamodellering for å
forstå hvordan oljen og
gassen vil oppføre seg. Nå
blir faktisk noe av denne
teknologien overført
til helsesektoren for
modellering av blodstrøm i
hjertet til mennesker.
- Kristin Færøvik

ENERGYTECH med Kristin Færøvik, Lundin
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Intervju
Who are you and how did you
become interested in energy
technology?
I first encountered technology
when I was a petroleum engine
ering student in Trondheim. I’ve
worked in the oil and gas industry
ever since, and spent much of my
career working on technologically
complex projects.
What is your role at work?
Put simply: I lead a company
that explores for, develops and
produces oil and gas from the
Norwegian Continental Shelf.
What are the most important
concepts in energy technology?
Developing and using the best
possible ways of understanding
the sub-surface (in order to find,
develop and produce oil and gas
assets) demands good integration
of all geo-disciplines (e.g. geology
and geophysics) and the ability
to embrace innovation and new
ideas. This constant drive for better
practices – as opposed to best
practice – and curiosity about what
the data really tells you are at the
heart of our exploration team.
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Why is this exciting?
Hydrocarbons are a fantastic
natural resource and I cannot
imagine anything more exciting
than discovering new resources on
the Norwegian Continental Shelf.
What do you think are the most
interesting controversies?
I do find it an interesting paradox
that Norway’s position as a global
provider of offshore technology
is not more widely known or
recognised among the general
public. And in the same vein,
why are we not more ambitious
about outcompeting other oil and
gas basins in light of the Paris
Agreement?
What is your own favourite
example of energy technology?
Right now, it’s Lundin Norway`s
ongoing development and
refinement of seismic methods
– from the BroadSeis/seismic
data processing test area
on the Utsira High in the
North Sea to the groundbreaking TopSeis acquisition
technology.
Can you name any other
good examples, nationally or
internationally?
The development of subsea
technology is fantastic. I am also
fascinated by modern drilling

technology. Thirdly, if it wasn’t
for the exponential growth of
data processing coinciding with
the reduction of data storage
costs, TopSeis would have been
meaningless – the amount of data
gathered is simply mind-boggling.
What do you think is the most
important takeaway from our
conversation?
That we have a world-leading oil
and gas industry in Norway; that
there is a role for Norway to play
in continuing to supply oil and
gas to the world in a responsible
manner; and that a small,
transparent nation such as ours
can be competitive if we put our
weight behind it. Rapid deployment
– and indeed development – of
new technology plays a big part in
staying competitive.

KURS SPØRSMÅL
In what are Lundin as an exploration
company mainly operate in?
a) Offshore equipment maintenance
b) Maritime management and ship
building
c) Development and production of oil
and gas

Which technology sends sound waves
down to the seabed and then measures
how this?sound?reflects (echoes) off the
layers and travels back up to the surface
of the ocean?
a) Cinematic technology
b) Systematic technology
c) Seismic technology

What has Norway been at the forefront
of developing?
a) Surveying drilling technology
b) Horizontal drilling technology
c) Bigdata as a source for research

ENERGYTECH
KRISTIN FÆRØVIK
MANAGING DIRECTOR
LUNDIN

RIKTIG SVAR
Development and production of oil and
gas

Seismic technology

Horizontal drilling technology

Scann og besøk bedriften

https://lundin-energy-norway.com/
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PODKAST #165 «GREENING OF GAS». LIV HOVEM, DNV GL OIL & GAS

Tema

Perspektiv

«Greening of gas»

ENERGYTECH
LIV HOVEM
CEO
DNV GL OIL & GAS

Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

In this episode of #LØRN, Silvija seeks to find out the main trends
in the oil and gas sector and how CO2 can be extracted from
gas before using it. Her guest is the CEO of DNV GL Oil & Gas,
Liv Hovem, and she tells her about the changes in the oil and
gas sector, digital twins and why technology plays an important
role in this. With more than 30 years of experience in helping the
energy and maritime industries manage risk to enhance safety,
reliability and efficiency, Liv works extensively with technologies
and solutions geared towards enabling the energy transition
and the role of gas in the sustainable future energy mix. Liv’s
leadership background includes strategy development and
execution, innovation management, growth in emerging markets,
and organizational change and development. She is a technical
specialist in risk and probabilistic modelling, hydrodynamics and
strength of ships and offshore structures.

Om bedriften

ENERGYTECH

Gjest:

Liv Hovem

Språk:		

English

Persepktiv:

ENTERPRISE

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:

As the technical advisor to the oil and gas industry, DNV GL Oil
& Gas bring a broader view to complex business and technology
risks in global and local markets. From project initiation to
decommissioning, they enhance safety, increase reliability and
manage risks in projects and operations. The organizations oil
and gas experts offer local access to global best practice in every
hydrocarbon-producing country.

• Digitale tvillinger
• Greening of gass
• Smartere subsea CCS

Refleksjon

• https://www.dnvgl.com/oilgas/index.html

Can you name some projects that you think the research
department at DNV GL in Norway would be interested in?
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Tema:		

ENERGYTECH med Liv Hovem, DNV GL Oil & Gas

Anbefalt lesing:

Podkast #165

34 prosent, en
tredjedel av industrien ser
ut til å øke FoU-utgiftene
i 2019, tilsvarende nivået
på utsiktene for 2018.
FoU-investeringer er
klart kritisk for å utvikle
nye teknologier som kan
redusere kostnadene og
muliggjøre prosjekter
som ellers ikke er mulig
å realisere. Imidlertid
fører innovasjon og økt
kompleksitet i design ofte
til utvikling av teknologi,
som ikke kan sertifiseres
mot eksisterende
standarder, regler og koder
for praksis.
- Liv Hovem
ENERGYTECH med Liv Hovem, DNV GL Oil & Gas

41

Intervju
Who are you and how did you
become interested in energy
technology?
I’m a board member of NTNU
AMOS – Centre for Autonomous
Marine Operations and Systems. I
first became interested in energy
technology when I watched films
on big waves hitting offshore
structures at NTNU. I now have
responsibility for very strong
gas competency units in The
Netherlands and the UK.
What is your role at work?
We assist customers to develop
and adopt novel technology in an
efficient manner, often redefining
perceptions of what is technically
feasible and financially viable.
What are the most important
concepts in energy technology
(your sub-branch)?
Increasingly, we are seeing a need
for technical services not just at
the component level but also at
the systems level: across whole
transportation chains, across gas
value chains, or within and across
complex power transmission and
distribution grids.

Why is this exciting?
We are on the cusp of a
technological revolution and
accelerated uptake of cyberphysical systems. The coming
decade will be about combining
advanced technologies and
implementation – where concepts
such as automation, data-driven
insights and grid parity acquire real
meaning and scale.
Which national and international
differences exist within these
technologies?
The challenge in Norway has been
to demonstrate that the technology
is meeting regulatory safety
requirements. In a global context,
it is important that Norway’s
legislation and use of standards do
not drive technology in a direction
that makes it less attractive for the
global market.
What do you think are the most
interesting controversies?
Regulations in Norway have served
technology development well. With
functionally based regulation, there
is much freedom for the industry
to develop and implement new
solutions. But this flexibility also
leaves room for interpretations
and thus uncertainty in terms of
how regulators will assess new
solutions.
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What is your own favourite
example of energy technology?
Green gas is a key area of interest
for me as our industry embraces
the energy transition. I find the
potential use of hydrogen and CCS
particularly relevant.
Do you have any other good
examples of energy technology,
nationally or internationally?
The H21 project in the UK.
How do you usually explain energy
technology, in simple terms?
When talking to new young
entrants to the oil and gas industry,
I explain that energy technology
is helping our industry to look
forward.

What do we do particularly well in
this field in Norway?
Norway excels in electric power
systems, a cost-effective oil and
gas industry, carbon capture and
storage, automation and subsea
activities, among other things.

KURS SPØRSMÅL
Who is Liv Hoven?
a) CEO of DNV
b) Founder of the Center of Excellence
c) CEO of the DNV GL – Oil & Gas division

How old is the company, DNV GL?
a) 120
b) 113
c) 150

DNV GL’s new AI research centre will be
located in:
a) Norway
b) Singapore
c) China

ENERGYTECH
LIV HOVEM
CEO
DNV GL OIL & GAS

RIKTIG SVAR
CEO of the DNV GL – Oil & Gas division

150

China

Scann og besøk bedriften

https://www.dnvgl.com/oilgas/index.html
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PODKAST #166 DARE TO CHANGE. RAGNI RØRTVEIT, EQUINOR

Tema

Perspektiv

Dare to Change

ENERGYTECH
RAGNI RØRTVEIT
GRADUATE ENGINEER
EQUINOR

Podcaster gjort i samarbeid med:

In this episode of #LØRN, Silvija talks to Graduate Engineer in
Equinor, Ragni Rørtveit, about shipping, carbon capture and
storage (CCS), the technologies of the future and the courage to
change. In 2016, Rørtveit was one of eight young socially engaged
voices who participated in the campaign "When good advice
is young". There she shared her critical view of the oil and gas
industry and challenged Equinor's Executive Vice President for the
Norwegian continental shelf about the company's activities. Silvija
seeks to get into her mind on how a young and forward-thinking
woman in Equinor would describe the company and its culture, as
well as the future of the oil and gas sector.

Om bedriften
Equinor is a broad energy company with a proud history. The
company consists of 21,000 committed colleagues developing oil,
gas, wind and solar energy in more than 30 countries worldwide.
Equinor is the largest operator in Norway, one of the world’s
largest offshore operators, and a growing force in renewables.
Driven by their dedication to safety, equality and sustainability
and their Nordic urge to explore beyond the horizon, Equinor is
shaping the future of energy.

Refleksjon
Lytt til podcast

Name one thing that you remember from Sylvia and Ragni’s
conversation about the complex shipping industry in Europe.

Tema:		

ENERGYTECH

Gjest:

Ragni Rørtveit

Språk:		

English

Persepktiv:

ENTERPRISE

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Klimautfordringene i olje- og
gassektoren
• Shipping
• CCS Teknologi
Anbefalt lesing:

• https://www.equinor.com/
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Podkast #166

Vi må være åpne
for gode ideer i shippingindusrien, folk kommer
opp med alle disse kule
ideene hele tiden og
vi må prøve å forstå
hvorfor dette er en god
løsning. Vi i Equinor
kommer ikke til å være
de som driver denne
forandringen, men vi må
være tilpasningsdyktige og
støtte opp under dem. Vi
må våge å være en del av
løsningen og forandringen
fra en tidlig fase, fordi vi
har strukturer som gjør at
vi kan teste dem.
- Ragni Rørtveit
ENERGYTECH med Ragni Rørtveit, Equinor
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Intervju
Who are you and how did you
become interested in energy
technology? I have always been
interested in math and physics,
and during my years at NTNU I
also became fascinated with the
shipping industry. I wanted to work
with something tangible and large
scale, and when I landed a job with
Statoil, as it was called then, I
was excited to get to combine the
largest industry in the country with
shipping.
What is your role at work?
Being part of the graduate
programme, I shuffle around
between roles. So I worked in
technical ship management
during my first year, and now I’m
on shuttle tanker operations. We
optimise the tankers delivering
crude oil from the offshore fields to
the market.
What are the most important
concepts in energy technology?
I’m not exactly sure when it comes
to energy technology in general. But
I think the most important concept
in shipping is understanding your
market and your commodity,
and then optimising the fleet to
maximise value and minimise cost.
46 ENERGYTECH med Ragni Rørtveit, Equinor

Why is this exciting?
Because it’s so simple, and yet
so complex, and it’s an industry
that deals with large sums, many
cultures and unpredictability. This
makes the challenges seemingly
impossible to solve. But the market
embraces good, commercially
viable solutions, which means that
disruptive technology can change
the game completely.
What do you think are the most
interesting controversies?
One of the major challenges
facing the shipping industry is
adapting to a low carbon future.
It’s a global industry that entails
a lot of stakeholders, making it a
challenge to implement change.
Additionally, the margins are slim,
making it tough to be a first-mover
and take the risk of testing new
technologies. The vessels travel all
over the world, so standardisation
and cooperation are key. However,
incentives vary considerably, so
it’s tricky to gradually implement
positive change while maintaining a
level playing field.

What is your own favourite
example of energy technology?
I am very interested in CCS and
hydrogen as a fuel. Long-haul
shipping requires vast amounts
of energy, making conventional
batteries unsuitable.
Is there anything we do particularly
well in Norway in relation to energy
technology?
In shipping we are frontrunners in
new technology, particularly with
respect to batteries and hybrids for
ferries and shorter voyages. We are
also good at optimising offshore
vessels and providing redundancy.
What do you think is the most
important takeaway from our
conversation?
We must dare to look for the
disruptive technologies.

KURS SPØRSMÅL
What does the acronym ‘IMO’ stand for?
a) International Mining Organisation
b) International Maritime Organization
c) Institute on Mining Oil

How does Equionor carry out their
shipping operations?
a) Charter the vessels they operate from
the owners of those vessels.
b) Contract shipbrokers to lease vessels
for them to operate on their behalf.
c) Acquire ownership of the vessels they
operate.

As a crude shipping operations officer,
what is one of Ragni’s key roles?
a) Obtain licenses and certificates to
operate in the oil fields.
b) Get the oil tankers to sail to the
offshore fields to load.
c) Act as a broker on behalf of Equinor.

ENERGYTECH
RAGNI RØRTVEIT
GRADUATE ENGINEER
EQUINOR

RIKTIG SVAR
International Maritime Organization

Charter the vessels they operate from
the owners of those vessels.

Get the oil tankers to sail to the offshore
fields to load.

Scann og besøk bedriften
https://www.equinor.com/
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PODKAST #210 KUNNSKAP — VIKTIGSTE FORSVAR. JUDITH ROSSEBØ, ABB AS

Tema

Perspektiv

Kunnskap — viktigste
forsvar

CYBERSEC
JUDITH ROSSEBØ
CYBER SECURITY
SPECIALIST
ABB AS
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Cyber Security
Specialist i ABB AS, Judith Rossebø, om industriell cyber security
og hvorfor kunnskap er det viktigste forsvaret mot angrep. ABB
er et ledende globalt teknologiselskap som driver omstillingen av
samfunnet mot en bærekraftig fremtid, og i podcasten diskuterer
Silvija og Judith hva som kan bli konsekvensene av manglende
kontroll på cyber security.

Om bedriften
ABB er et ledende globalt teknologiselskap som driver
omstillingen av samfunnet og industrien for å oppnå en mer
produktiv og bærekraftig fremtid. Gjennom banebrytende
ingeniørkunst, der programvare koples sammen med produkter
innen elektrifisering, robotisering, automatisering, motorer
og omformere, skaper ABB løsninger som løfter teknologiens
muligheter til nye høyder. ABBs fremgang bygger på mer enn 130
års teknologisk lederskap og drives fremover av 144 000 arbeidere
i over 100 land.

Refleksjon
Lytt til podcast
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CYBERSEC med Judith Rossebø, ABB AS

Hva er farene ved å gi mennesker med utilstrekkelig kompetanse
tilgang til forretningskritiske systemer. Og er det mulig å utvikle
noen felles «kjøreregler» innen cyber security?

Tema:		

CYBERSEC

Gjest:

Judith Rossebø

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

ENTERPRISE

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Cyber Security (CS)
• Sikkerhet
Anbefalt lesing:

• https://global.abb/

Podkast #210

Cyber Security
dreier seg om sikring av
alt som er sårbart ved
bruk av IKT. Den største
utfordringen er uvitenhet,
derfor er det svært viktige
å øke kunnskapsnivået
i alle ledd. Manglende
kontroll på CS truer
kritiske virksomhet og
infrastruktur.
- Judith Rossebø

CYBERSEC med Judith Rossebø, ABB AS
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i cyber security?
Jeg heter Judith Rossebø og
jobber med Cyber Security i ABB i
CSI-gruppen. Jeg jobber også ved
Instituttet for teknologistudier på
UiO, der jeg har en 10 %-stilling
som foreleser i et kurs på
Masternivå. Jeg ble interessert
i cyber security gjennom jobben
og utdanningen min (Cand.Scient.
i matematikk og doktorgrad i
telematikk).
Hva gjør dere på jobben?
Vi jobber med alle aspekter relatert
til cyber security i ulike prosjekter.
I tillegg jobber vi med utvikling av
nye løsninger og standardisering.
Hva er de viktigste konseptene
innen cyber security?
Cyber security må sees på som
et samarbeidsprosjekt og er
en kombinasjon av mennesker,
prosesser og teknologi. I
forbindelse med dette er «Defense
in Depth» et svært viktig konsept
– å ha riktig kombinasjon av
teknologiske mekanismer for å
sikre systemene, gode prosesser
og prosedyrer, og de riktige
menneskene med god kunnskap
om sikkerhet.
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Hva synes du er de mest
interessante utfordringene?
Den største utfordringen er
uvitenhet. Det er svært viktig å øke
kunnskapsnivået i alle ledd (helt
fra grunnskolen av). Manglende
kontroll på cyber security
truer kritiske virksomheter og
samfunnsfunksjoner.

Hvordan pleier du å forklare cyber
security?
Det avhenger av hvem jeg snakker
med. Studentene mine får en
grundig innføring i hva det betyr,
men snakker vi helt generelt, sier
vi at «cyber security dreier seg om
sikring av alt som er sårbart ved
bruk av IKT».

Dine egne prosjekter innen cyber
security?
Jeg jobber blant annet i
standardiserings-komiteer for å
utvikle cyber security-standarder
for IACS.

Er det noe vi gjør i Norge som er
unikt?
Vi har eksperter med høy
kompetanse innen og god kunnskap
om teknologi. I tillegg har vi gode
fagmiljøer, både innenfor det
private (for eksempel Telenor,
Equinor og ABB) og det offentlige
(for eksempel NSM, NorCERT og
KraftCERT), samt høy bevissthet
om personvern.

Har du noen eksempler på
virksomheter som har hatt
utfordringer med cyber security,
internasjonalt og nasjonalt?
Noen viktige eksempler på «lessons
learned» er Stuxnet, Ukrainian
Blackouts (des. 2015 og des. 2016)
og Mærsk. Nasjonalt finnes det
for eksempel problemer som har
oppstått på grunn av outsourcing
(der produksjonsanlegg i Nordsjøen
kunne ha blitt stengt ned). I tillegg
har bankene og helsevesenet gått
på noen smeller.

Viktigste poeng om cyber security
fra samtalen vår?
Cyber Security er viktig – det er
noe som alle kan lære om og være
med på å utvikle, slik at vi kan bli
tryggere. Dette er noe som krever
samarbeid.

KURS SPØRSMÅL
Hvem bør tenke på datasikkerhet?
a) Alle, alt fra mobileiere til store
bedrifter som er sårbar med IKT
b) For det meste store bedrifter med
sensitiv informasjon
c) Det er ikke mulig å skape god nok
sikkerhet innen data

Hvilken kombinasjon nevner Judith
er viktig når det kommer til å skape
sikkerhet?
a) Teknologi, mennesker og rutiner
b) Teknologi og handlekraft
c) Teknologi og gode reserveløsninger

Hva mener Judith er ditt viktigste
forsvar når det kommer til sikkerhet?
a) Oversikt
b) Kunnskap
c) Nytenkning

CYBERSEC
JUDITH ROSSEBØ
CYBER SECURITY
SPECIALIST
ABB AS

RIKTIG SVAR
Alle, alt fra mobileiere til store bedrifter
som er sårbar med IKT

Teknologi, mennesker og rutiner

Kunnskap

Scann og besøk bedriften
https://global.abb/

CYBERSEC med Judith Rossebø, ABB AS
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PODKAST #241 SAMARBEIDE OM Å INNOVERE. RAGNHILD ULVIK, EQUINOR

Tema

Perspektiv

Samarbeide om å
innovere

ENERGYTECH
RAGNHILD ULVIK
VICE PRESIDENT
CORPORATE INNOVATION
EQUINOR
Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

In this episode of #LØRN, Silvija seeks to find out how to solve the
world's energy needs in the future and how new risky ideas from
employees are developed and hatched in such an established
company as Equinor. She talks to the Vice President of Corporate
Innovation in Equinor, Ragnhild Ulvik, about Corporate Innovation
and how we must use both hands in the future. Ragnhild is head
of corporate innovation unit working with innovation communities
within and outside Equinor to drive radical transformation and
enable Equinor to deliver on its corporate strategy. Focus on
innovation both when it comes to technology, business models
and beyond energy. Prior to this, she was project head of
estimation at Statoil within 4 years.

Om bedriften
Equinor is a broad energy company with a proud history. The
company consists of 21,000 committed colleagues developing oil,
gas, wind and solar energy in more than 30 countries worldwide.
Equinor is the largest operator in Norway, one of the world’s
largest offshore operators, and a growing force in renewables.
Driven by their dedication to safety, equality and sustainability
and their Nordic urge to explore beyond the horizon, Equinor is
shaping the future of energy.

Refleksjon
What are your thoughts on Norway’s advantages in this new
energy tech space?
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ENERGYTECH

Gjest:

Ragnhild Ulvik

Språk:		

English

Persepktiv:

ENTERPRISE

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Innovasjon
• Energy.tech
• Inkubatorer
Anbefalt lesing:

• https://www.equinor.com/

Podkast #241

Personlig synes jeg
det både er spennende og
skremmende å tenke på
hvor langt teknologien
kan ta oss i dag og med
det hvor vi bør sette
streken. Samfunnets evne
til å forstå hvilken effekt
teknologien vil kunne
ha på samfunnet, og de
etiske komplikasjonene
dette fremhever, klarer
ikke henge med på den
teknologiske utviklingen.
- Ragnhild Ulvik

ENERGYTECH med Ragnhild Ulvik, Equinor
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Intervju
Who are you and how did you
become interested in energy
technology?
I grew up in Bergen and now live
in Oslo with my French husband
and one-year-old twin daughters. I
particularly enjoy the international
aspects of energy technology:
meeting new people, getting to
know new cultures and speaking
different languages. I am also
fascinated by all the opportunities
technology offers to solve the
massive challenges we face as a
society.
What is your role at work?
I am head of innovation at Equinor.
We explore how to solve the
world’s energy needs for the
future. We pilot and incubate new
ideas and work with start-ups
and partners to learn, implement
technology and develop new
business models that help our
business evolve.
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Why is this exciting?
I get to help solve big challenges
facing not only my company
but society. And we work with
truly inspiring people who are
passionate about what they
do. That energises me.
What do you think are the most
interesting controversies?
Personally, I think it is both
interesting and scary to think about
how far technology can take us and
where we should draw the line.
As digital technologies develop,
we face unforeseeable ethical
dilemmas. And technology seems
to develop faster than our ability to
understand its consequences.

What is your own favourite
example of energy technology?
We just finished an in-house
incubation programme involving
more than 60 different business
model ideas from around the world.
Can you name any other
good examples, nationally or
internationally?
I find Equinor’s floating wind
turbine, Hywind, a fascinating
example.

How do you usually explain energy
technology, in simple terms?
To me, energy technology is about
providing energy to people in an
efficient and sustainable way. I feel
the scope of energy technology is
expanding. The shift from almost
exclusively focusing on oil and
gas, towards electrification and
renewable energy, is opening up a
much wider space to explore.
Is there anything unique about
what we do in this field here in
Norway?
We have a unique collaborative
culture and being able to
collaborate in new ways will be
critical to solving global challenges
such as climate change and
population growth.

What do you think is the most
important takeaway from our
conversation?
Diverse and multi-disciplinary
teams with great competencies
and passion can create great
things. That being said – it is
everyone's responsibility to take
part in the energy transition to
drive our society forward. I would
like to challenge our listeners
today to think about how they can
contribute – and then act on it!

KURS SPØRSMÅL
Adopting business models and
technology within and outside the
company is what Equinor does as...?
a) Corporate innovation?
b) Digitalization
c) Systems evolution

From what is Norway a world leader
in transferring some of the best
technologies and ideas?
a) Different cultures and facets of life
b) Existing infrastructure and offshore
equipment
c) The offshore oil sector to fields such
as fisheries, energy and aquafarming

In the internal challenge, how many
ideas were awarded 1 million to develop
them further?
a) 6 ideas
b) 1 idea
c) 10 ideas

ENERGYTECH
RAGNHILD ULVIK
VICE PRESIDENT
CORPORATE
INNOVATION
EQUINOR

RIKTIG SVAR
Corporate innovation?

The offshore oil sector to fields such as
fisheries, energy and aquafarming

6 ideas

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

ENERGYTECH med Ragnhild Ulvik, Equinor
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PODKAST #257 CYBERSECURITY ICS TESTING. ELISABET HAUGSBØ, DNV GL

Cybersecurity ICS
testing

CYBERSEC
ELISABET HAUGSBØ
SENIOR CYBERSECURITY
ENGINEER
DNV GL
Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Senior
Cybersecurity Engineer i DNV GL, Elisabet Haugsbø, om sikkerhet,
kontroll-teori og hacking. DNV har sin virksomhet innen
skipsklassifikasjon, sertifisering, rådgivning, inspeksjon, testing og
forskning. I episoden deler Elisabet sine synspunkter på hvordan
man kan avdekke sårbarheter og design-svakheter i et nettverk.
Hun deler også erfaring om hva som kan skje dersom en rigg,
et skip eller en vindpark blir hacket og mister ett eller flere av
systemene som skal overvåke og kontrollere prosesser.

Om bedriften
DNV GL er et internasjonalt selskap innen kvalitetsikring og
risikohåndtering med hovedkontor i Norge, og DNV GL's formål er
å sikre liv, verdier og miljøet, gjennom å bistå sine kunder med
å forbedre deres virksomhet på en sikker og bærekraftig måte.
DNV GL leverer klassifisering, sertifisering, teknisk risiko- og
pålitelighetsanalyse sammen med programvare, datahåndtering
og uavhengig ekspertrådgivning til maritim sektor, til olje- og
gass-sektoren, og til energibedrifter. Med 80,000 bedriftskunder
på tvers av alle industrisektorer er selskapet også verdensledende
innen sertifisering av ledelsessystemer. Ved å kombinere
uavhengig teknisk, digital og operasjonell ekspertise med
metoder for risikohåndtering, hjelper DNV GL sine kunder med å
ta bedre beslutninger og med å skape tillit mellom bedrifter og
interessentene deres.

Refleksjon
Selskaper som befinner seg midt i en digitaliseringsprosess,
er ofte på jakt etter løsninger som gir umiddelbare gevinster.
Det betyr at sikkerheten av og til nedprioriteres. Hva kan
konsekvensen av dette være? Er bedriften din tilstrekkelig sikret
mot cyber-angrep?
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Perspektiv
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Gjest:

Elisabet Haugsbø

Språk:		
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Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Risiko
• Cybersecurity
• ICS (industrial control system)
testing
Anbefalt lesing:

• https://www.dnvgl.com/
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Det handler om å
ha kontroll på hva du har.
Mange har ikke kontroll
på hvilke systemer de sitter
på og hvordan disse er
kobDet handler om å ha
kontroll på hva du let opp
mot hverandre. Hvordan
kan du da beskytte noe du
ikke har oversikt over.
- Elisabet Haugsbø

CYBERSEC med Elisabet Haugsbø, DNV GL
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i cyber security?
Jeg studerte Teknisk Kybernetikk
på NTNU og begynte å jobbe med
testing av kontrollsystemer for
maritim og offshore sektor rett
etter studiene. Selskapet jeg jobbet
for, ble kjøpt opp av DNV GL i 2014,
og rett etter det begynte jeg å jobbe
en del med ekspertene våre innen
cyber security. Interessen min for
testing og sjekking av systemer
gjør at cyber security passer midt i
blinken for meg.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Det viktigste vi gjør i jobben, er å
avdekke sårbarheter og designsvakheter i nettverket til kundene
våre. Dermed kan bedriftene ta
de nødvendige grepene for å øke
sikkerheten.
Hva er du mest opptatt av innen
cyber security?
Vi fokuserer primært på ICS,
altså industrielle systemer,
siden det er her vi har den tunge
fagkompetansen vår. Vi driver
selvfølgelig også med ren ITtesting.

Hvorfor er det spennende?
Jeg tror litt av spenningen ligger i at
systemene kan være veldig sårbare,
både med tanke på design og
testmetodikk, men også med tanke
på hvor viktige de er for kunden.
Bare tenk dersom en rigg, et skip
eller en vindpark mister ett eller
flere av systemene som brukes til å
kontrollere prosessene sine?
Hva synes du er de mest
interessante kontroversene?
Tenk hvor mye vi kunne ha lært
dersom vi alle hadde våget å være
mer åpne om ulike hendelser som
har skjedd (for eksempel angrep
eller nesten-uhell), og hvilke tiltak
man har iverksatt! Dette krever
imidlertid tillit blant industrier
og kanskje til og med mellom
konkurrenter.
Dine andre favoritteksempler på
god cyber security internasjonalt
og nasjonalt?
Bedriftene som greier å forstå
viktigheten av cyber security og
ikke minst viser vilje til å gjøre
det som skal til for å kunne bli
bedre, er mine favoritteksempler
på cyber security internasjonalt og
nasjonalt.
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Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Nysgjerrighet og pågangsmot! Når
det gjelder faglig kunnskap rundt
cyber security, tror jeg det er viktig
og nyttig med litt bredde.
Er det noe vi gjør her i Norge som er
unikt?
Jeg har dessverre dårlig oversikt
over hvordan de ulike studielinjene
er bygd opp i dag, men jeg håper at
norske universiteter og høyskoler
klarer å følge litt med på hva som
skjer i industrien, slik at de kan
legge til rette for relevante fag/
linjer.
Har du et favoritt-fremtidssitat?
«Change has never happened this
fast before, and will never happen
this slow again.»

Viktigste poeng fra samtalen vår?
Det er viktig å kunne se helheten
i et system for å kunne teste
cyber security på en god måte.

KURS SPØRSMÅL
Hvordan går Cyber Security frem for å
hjelpe bedrifter med sikkerhet?
a) Ser på system og leter etter svakheter
i dem
b) Holder opplæring angående sikkerhet
c) Selger nyere systemer

Hvorfor kan et system bli mindre sikkert
dersom flere bruker det?
a) Systemet endrer seg fra opprinnelig
design når små endringer og koblinger
gjøres
b) Ingen tar ansvar for oppdateringer
eller feilsøking
c) Med flere brukere blir det flere
innlogginsportaler som skaper en større
sannsynlighet for hackere å trenge seg
gjennom

Hvordan sikrer man sitt system best?
a) God opplæring av ansatte når det
gjelder bruk av systemet
b) Start med å ha oversikt og kontroll
over systemet
c) Ved å alltid holde systemet oppdatert
vil det alltid være sikkert

CYBERSEC
ELISABET HAUGSBØ
SENIOR CYBERSECURITY
ENGINEER
DNV GL

RIKTIG SVAR
Ser på system og leter etter svakheter i
dem

Systemet endrer seg fra opprinnelig
design når små endringer og koblinger
gjøres

Start med å ha oversikt og kontroll over
systemet

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

CYBERSEC med Elisabet Haugsbø, DNV GL
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PODKAST #262 SOSIALE MEDIER I PRAKSIS. INGRID STAKKESTAD OG HILDE STRAY DUE, STOREBRAND

Tema

Perspektiv

Sosiale medier i praksis
I denne episoden av #LØRN snakker Jimmy med Ingrid Stakkestad
og Hilde Stray Due fra Storebrand. Storebrand er en ledende
aktør i det nordiske markedet for langsiktig sparing og forsikring.
I episoden får du høre hvordan selskapet jobber med sosiale
medier i praksis.

SOME
INGRID STAKKESTAD OG
HILDE STRAY DUE
REDAKTØR I SOSIALE
MEDIER OG LEDER FOR
INNHOLDSAVDELINGEN
STOREBRAND
Podcaster gjort i samarbeid med:

Tema:		

SOME

Gjest:

Ingrid S. og Hilde S. Due

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

ENTERPRISE

Innspilt:

OSLO

Refleksjon

Vert:		

Jimmy Westerheim

Influencere er gode på markedsføring i sosiale medier, kan større
og litt traustere merkevarer lære noe av dem? Og vil det bidra
til økt popularitet og salg, eller appellerer ikke sosiale medier til
kundegruppen for eksempel Storebrand sikter seg inn mot?

Du vil LØRNE om:

Om bedriften
Storebrand ble opprettet i 1996 og er et norsk selskap i markedet
for langsiktig sparing og forsikring. Storebrand har hovedkontor
på Lysaker i Bærum og har et nett av kontorer i Norge. Selskapet
er notert på Oslo Børs med tickeren STB, og administrerende
direktør i Storebrand ASA er Odd Arild Grefstad.

Lytt til podcast

•
•
•
•

Kanalstrategi
Optimalisering
Struktur
Sosiale medier

Anbefalt lesing:

• https://www.storebrand.no/
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Podkast #262

Innen
sosiale medier og
innholdsmarkedsføring
er det fortsatt mange som
sliter med å vise til effekt,
så da blir det festtaler om
de myke målene i stedet
for. Mange har heller
ikke laget en tydelige
kanalstrategi, slik at
kunden får unikt innhold
i hver kanal – tilpasset
kanalens egenart, mål og
mening.
- Ingrid Stakkestad og
Hilde Stray Due
SOME med Ingrid Stakkestad og Hilde Stray Due, Storebrand
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Intervju
Hva er det viktigste dere gjør
på jobben? Setter kunden først
– i alt vi gjør. Vi skal løse deres
utfordringer og problemer når
det kommer til de vanskelige
spørsmålene rundt pensjon,
sparing, bank og forsikring. Hva
fokuserer du på innen sosiale
medier og innholdsmarkedsføringstech? Vi lager innhold som skal
fylle hvert steg i kundereisen og
motivere kundene til handling. For
å klare det må vi klare å kombinere
math- og madmen, slik at det blir
match men.
Hvorfor er det så spennende?
Å jobbe med datadrevet
markedsføring på den måten vi
gjør i Storebrand er givende fordi
vi ser hvor utrolig gode resultater
vi får ut av dette. Ser du kunden
og bruker all innsikt og data du har
tilgjengelig på riktig måte, skaper
du kundereiser som lønner seg for
alle parter.
Hva synes du er de mest
interessante kontroversene?
Innen sosiale medier og
innholdsmarkedsføring er det
fortsatt mange som sliter med
å vise til effekt, så da blir det
festtaler om de myke målene i

stedet for. Mange har heller ikke
laget en tydelig kanalstrategi slik
at kunden får unikt innhold i hver
kanal – tilpasset kanalens egenart,
mål og mening.
Dine egne prosjekter siste året?
Vi har begge jobbet med å få
kvalitet på trafikken vi henter
fra sosiale medier. Altså, at
vi får trukket kundene stadig
lenger ned i kjøpstrakta ved å
optimalisere landingssider på
nettmagasinet vårt, Smartere valg,
produktsider på storebrand.no,
kjøpsløp m.m. Det var også veldig
gøy å få jobbe med den store
pensjonsgriskampanjen i høst.
Har du andre gode
eksempler på sosiale medier og
innholdsmarkedsførings-tech,
internasjonalt og nasjonalt?
Vi blir alltid inspirert av kampanjer
som er innsiktsbasert og som
virkelig trigger noe i oss. Vi
synes begge at NRK er helt
rå til å distribuere det gode
innholdet de har – både fra TV
og radio. Mange influencere er
også råflinke fordi de fokuserer
først på innholdet – deretter
distribusjonen.
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Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden? Evnen til hele
tiden å bygge på egen kunnskap
og erfaring for å kjapt nok klare
å møte servicen og standarden
kundene forventer i vår digitale
alder. Vi må lære hvordan vi bedre
og raskere kan implementere
løsninger som bygger på de
teknologiene som kan gjøre livet
lettere for både oss og kundene
våre.
Er det noe vi gjør her i Norge
som er unikt? Det finnes gode
undersøkelser som viser at
Norge er i front når det kommer
til digitalisering, bruk av sosiale
medier m.m. Men, hvor gode er vi
til å forstå mennesker og hvordan
de responderer på innholdet vårt i
sosiale medier?

Her tror vi fortsatt mange har en vei
å gå, inkludert oss selv.
Kan du anbefale noe
stoff om sosiale medier og
innholdsmarkedsførings-tech?
Podkast: «Social media marketing»,
Michael Steltzner. « Sosialt
sett» med Heidi Sperre og Astrid
Valen-Utvik. Nyhetsbrevet «Helt
digital».
Et favorittsitat om fremtiden?
«Det er bare de som tør å gå for
langt som finner ut hvor langt det
er mulig å gå.»
Viktigste poeng fra vår samtale?
En sterk digital kultur internt vises
også til kunden. Det viktigste vi
gjør er å ha med oss både hodet og
hjertet, for å kunne skape en verdi
både for kunden og Storebrand.

KURS SPØRSMÅL
Hva mener Ingrid og Hilde om hva det
bør snakkes mer om innen sosiale
medier?
a) Måling, effekt og innsikt
b) Ideer og metoder for bedre
påvirkningskraft
c) Negative konsekvenser for å utvikle en
mer positiv funksjon

Hvilken plattform bør brukes til
employeer branding?
a) Instagram
b) Facebook
c) LinkedIn

Hva er den viktigste faktoren for å
lykkes på sosiale medier?
a) Godt innhold
b) Gode annonser
c) Gode sponsoravtaler

SOME
INGRID
STAKKESTAD OG HILDE
STRAY DUE
REDAKTØR I SOSIALE
MEDIER OG LEDER FOR
INNHOLDSAVDELINGEN
STOREBRAND

RIKTIG SVAR
Måling, effekt og innsikt

LinkedIn

Godt innhold

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

SOME med Ingrid Stakkestad og Hilde Stray Due, Storebrand
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PODKAST #274 BYGG FOR FREMTIDEN. JANNICKE BIRKEVOLD, DNB ID SOLUTIONS

Tema

Perspektiv

Bygg for fremtiden

BUILDTECH
JANNICKE BIRKEVOLD
CEO
DNB ID SOLUTIONS

Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i DNB ID
Solutions, Jannicke Birkevold, om hvordan nye måter å leve livene
på kan ivaretas i våre nye bygninger. De diskuterer behovet for
grønne lunger i bymiljøet og i nærheten av sentrumsområdene, og
hvordan teknologisk innovasjon kan høyne kvaliteten i prosessene
til nye byggeprosjekter, for eksempel ved at politikerne kan
få oppleve VR-skisser i tidlig prosjektfase og bedre se hva de
vedtar. Videre går samtalen inn på hva for behov som det er viktig
at blir dekket i samfunnet, når byutviklere og byggebransjen leder
an i utviklingen, og bygger for fremtiden.

Om bedriften
Vipps ID Solutions AS, tidligere DNB ID Solutions AS, utvikler
digitaliserte ID-løsninger. Selskapet har tidligere utviklet IDmee,
som verifiserer at du er den du er, uansett hvor du befinner deg,
ved hjelp av et pass og en smartmobil. Det var også gjennom dette
selskapet at boliglånsdigitaliseringen ble skapt, hvor man kan
søke om boliglån i nettbanken, og få pengene på noen minutter.

Refleksjon
Hvordan tror du digitaliseringen vil forandre måten vi lever livene
våre på i fremtiden; hvordan skal husene våre bygges, og hvordan
skal byer utformes?

Tema:		

BUILDTECH

Gjest:

Jannicke Birkevold

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

ENTERPRISE

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Fremtid
• Digitalisering
• Behov
Anbefalt lesing:

Lytt til podcast
• https://www.dnb.no/
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Podkast #274

Vi har så vidt
begynt å forstå hvordan
digitaliseringen vil
forandre måten vi
lever livene våre på –
her må byutviklere og
byggbransjen teste ut,
lære og være i front av
utviklingen.
- Jannicke Birkevold

BUILDTECH med Jannicke Birkevold, DNB ID Solutions
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i bygg-tech?
Jeg synes det er spennende å se
hvordan nye måter å leve livet
på kan ivaretas i bygningene våre
(både privat og på jobb). Jeg
er også opptatt av byutvikling
og av å bevare grønne lunger
som Ekebergsletta.
Hvorfor er det så spennende?
Husene vi bor og jobber i, er en
viktig del av livet og spiller en stor
rolle for hvordan vi trives og har
det.
Hva synes du er de mest
interessante kontroversene?
Hva er best for samfunnet versus
enkeltpersoner? For eksempel når
det gjelder utbygging i byene: Kan
vi gjøre dette smartere? Eks.: Alle
nye byggeprosjekter bør levere VRskisser, slike at politikerne bedre
kan se hva de vedtar.
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Jeg har vært engasjert i prosjektet
«Ekebergsletta for Alle».

Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Digital kompetanse er helt
grunnleggende og er noe alle må
tilegne seg i fremtiden. Det er også
viktig å kunne uttrykke seg kreativt,
forstå komplekse sammenhenger
og kontinuerlig videreutvikle sin
empati og intuisjon.
Er det noe vi gjør her i Norge som er
unikt?
Vi har en kultur hvor vi er trygge,
kombinert med at vi ikke har for
mye respekt for autoriteter – det
gjør oss kreative og i stand til å
skape.
Har du et favorittsitat?
«Sjømannen ber ikke om medvind –
han lærer seg å seile».
Viktigste poeng fra samtalen vår?
Vi har så vidt begynt å forstå
hvordan digitaliseringen vil forandre
måten vi lever livene våre på.
Byutviklere og byggebransjen må
teste ut, lære og – og lede an i
utviklingen.
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KURS SPØRSMÅL
Hvilken spesiell type data kommer
til å være vesentlig i by-utviklingen i
framtiden?
a) Personlige algoritmer
b) Bigdata
c) Satellittdata

Hva jobber ID-Solutions med?
a) Nye og bedre nettbank-løsninger
b) Digitalisering av pass og førerkort
c) Software-tjenester for
videokonferanse

Hva er den mest sentrale endringen
rundt måten vi bygger, designer, utvikler
og vedlikeholder byggene våre?
a) Mer forutsigbarhet
b) Mer fleksibilitet
c) Mer effektivitet

BUILDTECH
JANNICKE BIRKEVOLD
CEO
DNB ID SOLUTIONS

RIKTIG SVAR
Satellittdata

Software-tjenester for videokonferanse

Mer fleksibilitet

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

BUILDTECH med Jannicke Birkevold, DNB ID Solutions
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Programvare for å lede

PODKAST #315 PROGRAMVARE FOR Å LEDE FREMTIDENS BEDRIFTER. ASTRID THOMMESEN SÆBØ, SAP NORWAY

Tema

Perspektiv

fremtidens bedrifter

BIGDATA
ASTRID THOMMESEN
SÆBØ
CFO
SAP NORWAY
Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CFO i SAP Norway, Astrid
Thommesen Sæbø. SAP Norway jobber blant annet med ERP-systemer,
som er noe av hovedemnet i akkurat denne podcasten. ERP er et
akronym som står for "enterprise resource planning" (ERP). De fleste
selskaper har et eller annet økonomi- og driftssystem, men de fleste
programvareløsningene på markedet begrenser seg allikevel til dagligdagse
forretningsprosesser, og kan ikke legge til rette for fremtidig vekst.
Gjennom ERP-teknologi kombineres derimot en bedrifts data om økonomi,
personalressurser, produksjon og forsyningskjede under samme system,
og teknologien blir stadig bedre til å samle forretningsprosessene og
forbedre samarbeidet, gjøre det enklere for selskapet å ta datadrevne
beslutninger, og øke produktiviteten i bedriften. SAP er altså i sentrum
av denne teknologiske revolusjonen, og i podcasten får vi høre mer om
hvorfor det SAP gjør, er så viktig og spennende.

Om bedriften
SAP er i sentrum av dagens teknologiske revolusjon. Som markedslederen
innen forretningsprogramvarer, hjelper SAP organisasjoner med å
bekjempe de skadelige effektene av kompleksitet, generere nye
muligheter for innovasjon og vekst, og å ligge i forkant av konkurransen.
Fleksibilitet, innovasjon, kundeverdi og profesjonalitet er verdier som
utgjør SAP sine overordnede mål, og med en samlet nordisk og baltisk
region, har SAP et kraftsenter av eksperter som jobber med alle selskaper,
uavhengig av næring og størrelse.

Refleksjon
Det snakkes om prosesstyring og metodeeffektivisering. Effektivisering på
markedet og prosessering for å forbedre virksomheten er kjensgjerninger
som til syvende og sist også gagner mannen i gata. Gjennom klare og
strukturerte virksomhetsdriftende metoder, er medgjørlighet og kjappere
prosesser på markedsnivået på tilbudssiden. Mannen i gata får rask,
oversiktlig og nok hjelp. Men er vi som kunder like medgjørlige tilbake,
eller vil fremtidens virksomheter måtte konkurrere mot menneskelig
skepsis som kan ødelegge for all innsats av strukturerte prosesser og
metodeeffektive tiltak?
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Tema:		

BIGDATA

Gjest:

Astrid Thommesen Sæbø

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

ENTERPRISE

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Metodeeffektivisering
• ERP
• SAP
Anbefalt lesing:

• Følg med på hva gigantene sier om hvor
de skal satse framover

Podkast #315

I store
teknologiprosjekter
handler det mye om
metoden, å følge den,
å forbedre den, og det
liker jeg. Det er også
spennende at det er så
store muligheter med
programvare for å forbedre
hvordan vi jobber.
- Astrid Thommesen Sæbø

BIGDATA med Astrid Thommesen Sæbø, SAP Norway
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i bigdata?
Interessen min for bigdata meldte
seg under ingeniørstudiene. I
store teknologiprosjekter handler
det mye om metoden, å følge og
forbedre den – og det liker jeg.
Jeg synes også det er spennende
å utforske alle mulighetene for
hvordan programvare kan være med
på å forbedre måten vi jobber på.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
SAP har noen av verdens største
selskaper på kundelisten, og jobben
vår går ut på å hjelpe dem med å
forbedre sine forretningskritiske
prosesser.
Hva er du mest opptatt av innen
bigdata?
Jeg er opptatt av å formidle den
kompetansen om prosesstyring
som finnes i SAP.
Hvorfor er det spennende?
Fordi det er så store muligheter for
forbedringer, som vil gi så mange
mennesker et mer spennende
yrkesliv.

Hva synes du er den største
utfordringen?
Hvordan drive endringsprosessene.
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Jeg har vært opptatt med å støtte
kunder i Norge med sine digitale
endringsprosesser.
Dine andre favoritteksempler
på bigdata internasjonalt og
nasjonalt?
Jeg følger ekstra med på Qualtrics,
et selskap som nettopp ble
kjøpt opp av SAP og som driver
med Experience management. Jeg
er interessert i hvilke muligheter
som finnes her.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Kunnskap om hvordan man skal
bygge programvare blir mer og mer
viktig.
Er det noe vi gjør her i Norge som er
unikt?
I Norge er vi tilpasningsdyktige og
flinke til å ta i bruk ny teknologi
tidlig.
Viktigste poeng fra samtalen vår?
Programvare er gøy! Bli med og lær!
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KURS SPØRSMÅL
Hvilken nisjé-funksjon har SAP?
a) Forsker på metodeeffektivisering
b) Programmere strukturprosesser for
drift av virksomhet
c) Bruke programvare på finansielle
problemstillinger

Hva er ERP?
a) Enterprise Resource Planning – en
programvare for administrasjon av
forretningsprosessene som skaper
samarbeid mellom ulike behov for data
på tvers av avdelinger
b) European Resource Program –
forskningsprosjektet til SAP som bruker
datainnsamling medarbeidersamtaler for
å kartlegge misnøye som kan brukes til
å skape nye programvarer på bedrifters
problemstillinger
c) Economic Repetitiv Planning
– programvare som kjenner igjen
økonomiske trykk for virksomheten
for å lettere sortere populære utgifter
versus populære inntekster. Dette for
å effektivisere bedriften gjennom å
overvåke ulønnsomme deler

Det å bytte kjernesystem er en tung
prosess. Man han hørt om det, men hva
er egentlig kjernesystemet?
a) Kjernesystemet er hele strukturen
på virksomheten. Alt fra programvare
til hvordan avdelinger er satt opp
av personale. Rett og slett hele
oppbyggingen til enhver minste detalje
b) Den digitale kjernen er hjertet
til bedriften med all grunnleggende
virksomhetsdata
c) Programvaren som alle de andre
programvaren innad i bedriften har sitt
utløp fra

Enterprise Resource Planning – en
programvare for administrasjon av
forretningsprosessene som skaper
samarbeid mellom ulike behov for data
på tvers av avdelinger

Den digitale kjernen er hjertet til
bedriften med all grunnleggende
virksomhetsdata

BIGDATA
ASTRID THOMMESEN
SÆBØ
CFO
SAP NORWAY

RIKTIG SVAR
Bruke programvare på finansielle
problemstillinger

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

BIGDATA med Astrid Thommesen Sæbø, SAP Norway
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PODKAST #327 SELVKJØRENDE DATASENTRE. ANGELIQUA RAMMING-GADEN, VMWARE

Tema

Perspektiv

Selvkjørende datasentre

TECH4GOOD
ANGELIQUA
RAMMING-GADEN
COUNTRY MANAGER
VMWARE
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Country Manager
i VMware, Angeliqua Ramming-Gaden, om hvordan de hjelper
organisasjoner med å bli digitale bedrifter som leverer bedre
opplevelser til kundene sine. VMwares portefølje omfatter
programvare og tjenester for blant annet programvare-definert
datasenter, skybaserte applikasjoner, digital arbeidsflate og
datasikkerhet. I podcasten forklarer Angeliqua blant annet
hvordan "skyen" fungerer, og forteller oss også om hva et
selvkjørende datasenter her.

Om bedriften
VMware, Inc. er et børsnotert programvareselskap som er notert
på NYSE under aksjetickeren VMW, med Dell Technologies
er majoritetsaksjonær. VMware effektiviserer prosessen for
organisasjoner for å hjelpe dem med å bli digitale bedrifter som
leverer bedre opplevelser til kundene sine og utstyrer de ansatte
med det de trenger for å gjøre sitt beste arbeid. Programvaren
deres dekker beregninger, nettsky, nettverk og sikkerhet samt
digitalt arbeidsområde.

Refleksjon
Lytt til podcast

Offentlig sektor er svært fremoverlent når det gjelder ny teknologi,
og har sterk tro på at digitalisering vil ha en stor gevinst. Samtidig
er det skepsis i befolkningen. Hva kan vi gjøre for å fjerne
skepsisen og heller samle folk og gjøre dem nysgjerrige på å lære
mer om ny teknologi og digitalisering?

Tema:		

TECH4GOOD

Gjest:

Angeliqua Ramming-Gaden

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

ENTERPRISE

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•
•

Sky
Nettverk
Selvkjørende datasentre
Mobilitetsløsning
Mercy ships — et flytende sykehus

Anbefalt lesing:

• BOK: Life 3.0 av Max Tegmark
• Ted talk: Max Tegmark
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Podkast #327

Teknologi er
nøytalt, hverken ond eller
god. Det er opp til oss,
som samfunn og brukere,
å avgjøre hvordan vi skal
utvikle og håndtere disse
nye teknologiene i takt
med at de blir tatt i bruk
verden over.
- Angeliqua RammingGaden

TECH4GOOD med Angeliqua Ramming-Gaden, VMware
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i Hum.Tech?
Jeg heter Angeliqua R-G, er Country
Manager for VMware og liker at
teknologi kan være med på å skape
en bedre verden for alle.
Hva gjør dere på jobben?
Vi jobber med de fleste store
selskapene i Norge og bidrar med
både løsninger og kompetanse
på deres individuelle tech-reise,
noe som omfatter blant annet
skyløsninger, digital arbeidsflate,
sikkerhet og IOT/Edge.
Hva er de viktigste konseptene når
det gjelder Hum.Tech?
Det skal være lett tilgjengelig for
alle, på alle typer plattformer, og
gjøre at vi kan drive smartere og
grønnere innenfor alle industrier.
Hvorfor er det så spennende?
Det er spennende at noe litt
nerdete som jeg har drevet med i
over 20 år, kan være med på å bidra
til et bedre verdenssamfunn og
forhåpentlig hjelpe de som trenger
det mest, der de trenger det mest.

Hva synes du er de mest
interessante motsetningene?
At tech og AI kommer til å ta over –
og roboter mest sannsynlig vil
erstatte de fleste arbeidsplasser.
Kommer vi til å kunne kontrollere
de nye teknologiene?

Et fremtidssitat?
«The best way to predict
the future is to create it» av
Lincoln, eller «Education is
the passport to the future, for
tomorrow belongs to those who
prepare for it today» av Malcolm X.

Har du andre gode eksempler
på Hum.Tech, internasjonalt og
nasjonalt?
Her kan jeg også nevne Røde
Kors, Mercy Ships, Helse Nord,
Helse Midt-Norge og VGR.

Hva er det viktigste poenget om
teknologi fra samtalen vår?
Teknologi er verken ond eller god,
den er nøytral. Det er opp til oss,
som samfunn og brukere, å avgjøre
hvordan vi skal utvikle og håndtere
nye teknologier i takt med at de blir
tatt i bruk verden over.

Hvordan pleier du å forklare Hum.
Tech?
Vi bruker det unorske begrepet
«Tech As A Force for Good», som
handler om hvordan teknologi
kan og skal brukes for å forandre
hvordan bedrifter jobber og
samtidig bidrar til et bedre
verdenssamfunn.
Er det noe vi gjør her i Norge som er
unikt?
Offentlig sektor har stort fokus på
hvordan digitalisering kan være
med på å gi bedre tjenester til oss
innbyggere – alt fra enkel tilgang på
persondata, medisinske journaler
og skattemelding til diagnostisering
og det å kunne møte leger via nye
plattformer.
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KURS SPØRSMÅL
Hva bidrar selvkjøring av datasentre til?
a) Det er effektivt for virksomheter og
høyst brukervennlig for individene innad i
virksomheten
b) Det er enkelt, billig, effektivt og
skalerbart
c) Det er enkelt, billig, effektivt og høyst
brukervennlig

I hvilken teknologisk retning mener man
at vi må gå i?
a) Kunstig intelligente løsninger,
skytjenester og selvkjørende datasentre
b) Selvkjørende datasentre, skytjenester
og automasjon
c) Selvkjørende datasentre og kunstig
intelligente løsninger med underliggende
fokus på innsamling av nok data

Hvorfor er virtuelle selvkjørende
datasentre med på redde sikkerhetshull i
dataprogrammer?
a) Det vil alltid forekomme feil. Derfor
er datasentrene innstilt med en naturlig
holdning når det gjelder feil, og kan
med det registrere feilen og signaliserer
behovet for manuell reparasjon
b) Selvkjørende datasentre er
programmert til å speile alle mulige
vendinger, og kan dermed registrere hull
allerede under oppsettet før datasentret
til programvaren settes i live
c) Som en metafor på et virtuelt
speilbilde av det å kjøre rett fram på
en motorvei, med en selvkjørende bil
som bremser og kjører selv ved kø, kan
selvkjørende datasentre være i stand til å
fikse seg selv

TECH4GOOD
ANGELIQUA
RAMMING-GADEN
COUNTRY MANAGER
VMWARE

RIKTIG SVAR
Det er enkelt, billig, effektivt og
skalerbart

Selvkjørende datasentre, skytjenester og
automasjon

Som en metafor på et virtuelt speilbilde
av det å kjøre rett fram på en motorvei,
med en selvkjørende bil som bremser
og kjører selv ved kø, kan selvkjørende
datasentre være i stand til å fikse seg
selv

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

TECH4GOOD med Angeliqua Ramming-Gaden, VMware
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PODKAST #331 SECURITY THAT SUPPORTS BUSINESS, TECHNOLOGY AND INNOVATION. MONICA VERMA, PWC

Tema

Perspektiv

Security that supports
business, technology
and innovation
CYBERSEC
MONICA VERMA
HEAD OF CLOUD
SECURITY
PWC
Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

In this #LØRN episode, Silvija talks with Head of Cloud Security at
PwC Norway, Monica Verma, about how security is more than just
a means of “restricting things”. It is about enabling businesses and
innovation and more importantly, about building customer trust
and experience. “Digitalisation, cloud computing and innovation
have played – and will continue to play – a role in how technology
and businesses are evolving rapidly to support their customers in
better and more secure and innovate ways,” Verma explains in this
episode.

Om bedriften
PwC is an international network with over 250,000 employees
worldwide. The top executive is located in New York. Still, they
have 28 offices all over Norway. With global and local top talent,
they can help your business with consulting, auditing, accounting,
and tax and legal services. They assist both the public and private
sector to achieve their goals.

Refleksjon
Hacking the entire database of an organisation speaks volumes
about its cyber security. What two major reasons could explain
this?

Tema:		

CYBERSEC

Gjest:

Monica Verma

Språk:		

English

Persepktiv:

ENTERPRISE

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•
•

Security as a Business Enabler
Managing Information
Security Risks
Ransomware
CIA - Confidentiality, Integrity and
Availability
• Customer Trust ROSI - Return of
Security Investment
Anbefalt lesing:

• Click Here to Kill Everybody by Bruce
Schneier
• Hacking Exposed (various series)
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Digitalization,
Cloud, and Innovation
have been and will
continue to be a part
of how technology and
businesses are evolving
at a fast speed, to
support customers in a
better, secure and more
innovative manner.
- Monica Verma

CYBERSEC med Monica Verma, PwC
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Intervju
Who are you and how did you
become interested in cyber
security?
Since I was 17, I had two big
dreams: to get a pilot’s licence
and to work in what we now
call information security or
cyber security. I always had a
special place in my heart for
computers and technology.
What is the most important aspect
of your work?
We help secure Norway’s digital
world/business.
What areas of cyber security do
you focus on?
I work on security governance
and DevOps adapted to the
business risks and aligned to
the business strategy. I also help
customers migrate to and operate
securely within a cloud computing
environment.
Why is this exciting?
Digitalisation, cloud computing
and innovation have played – and
will continue to play – a role in
how technology and businesses
are evolving rapidly to support
their customers in better and more
secure and innovate ways.
78 CYBERSEC med Monica Verma, PwC

What do you think are the most
interesting controversies?
Companies want to innovate and
outperform their competitors, but
very few are willing to change the
way they do things.
What are your own favourite
examples of, or projects linked to
cyber security?
Our main projects include:
- Building DevSecOps-based
(i.e. product and development
integrated) security governance and
risk management
- Building a risk assessment
framework for cloud migrations
- Helping customers with digital
identity transformations and
governance across the entire
organisation
- Co-authoring CSA guidelines to
help all Norwegian companies move
to cloud, with better minimum
security baseline standards in
place.
Can you name any other good
examples?
Cybersec has been at the heart
of various significant events in
recent times, such as the IoT hacks
against critical infrastructure like
the US power grid and a Norwegian
aluminium plant, and Facebook’s
struggle with a rapid drop in
customer trust and stock prices.

What do you think is the most
relevant knowledge for the future?
- How to build security and privacy
by design and default to enable
business
- How to better invest in protecting
operation technology (OT) and
critical infrastructure
- How to use cloud security for
enabling business and innovation
Is there anything unique about
what we do in this field here in
Norway?
Digitalisation. The security aspect
of this digitalisation has also gained
a lot of attention here.
What do you think is the most
important takeaway from our
conversation?
Security is more than just
“restricting things”. It is about
enabling business, innovation

and more importantly customer
trust and experience. Security is
needed more and more, to enable
businesses do things today that
they couldn’t do yesterday.

KURS SPØRSMÅL
Hva er Monicas største oppgave i hennes
arbeid?
a) Være våken på ansattes oppførsel
b) Å gjøre digital sikkerhet enkelt å
benytte seg av for brukerene
c) Sikre Norges digitale virksomhet

Monica nevner at cyber sikkerhet
handler om mindset og CIA. Hva står CIA
for?
a) Cooperation about integrity and
awareness within B2B relations
b) Confession, intelligence and
awareness
c) Confidentiality, integrity and
availability

Hva er unikt med Norge mener Monica?
a) Vi er konkurransedyktige
b) Digitaliseringens utviking
c) Vi er uredde for å innhente eksterne
samarbeidspartnere for å nå mål

CYBERSEC
MONICA VERMA
HEAD OF CLOUD
SECURITY
PWC

RIKTIG SVAR
Sikre Norges digitale virksomhet

Confidentiality, integrity and availability

Digitaliseringens utviking

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

CYBERSEC med Monica Verma, PwC
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PODKAST #350 FIELD OF THE FUTURE – FREMTIDEN STARTER I DAG. CAMILLA LEON, AKER BP

Tema

Perspektiv

Field of the Future –
fremtiden starter i dag

ENERGYTECH
CAMILLA LEON
LEDER AV
TEKNOLOGIUTVIKLING OG
DIGITALISERING
AKER BP
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder av
teknologiutvikling og digitalisering i prosjektorganisasjonen
hos Aker BP, Camilla Leon. Camilla har hele karrieren jobbet i
oljebransjen - en bransje preget av mye kompleksitet. I episoden
forteller Camilla hvordan Aker BP implementerer fremtidens
teknologi, samt hvordan man effektivt kan drive fjernstyring i
oljebransjen fremfor å sende folk offshore.

Om bedriften
Aker BP ASA er et norsk aksjeselskap etablert av Aker, BP og
Det norske oljeselskap i 2016 gjennom en fusjon. Aker BP er
et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting,
utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i
produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte
oljeselskapene i Europa

Refleksjon
Lytt til podcast

Det kan være viktig å samarbeide på tvers av industrier for å få
utnyttet teknologien maksimalt. Ligger det fortsatt mye uutnyttet
potensial i teknologien, og hvordan skal vi i så fall sørge for å
benytte oss av det?

Tema:		

ENERGYTECH

Gjest:

Camilla Leon

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

ENTERPRISE

Innspilt:

STAVANGER

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

HMS
Fjernstyring
Autonomi
Oljebransjen

Anbefalt lesing:

• LØRN.TECH
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Podkast #350

Det viktigste vi gjør
er å utfordre måten vi
tenker og jobber på for å
bli bedre. Oljeindustrien
er en industri spekket med
spennende teknologi og
vi trenger å samle smarte
hoder som tør å komme
med nye tankesett slik at
vi fortsetter å utfordre det
etablerte.
- Camilla Leon

ENERGYTECH med Camilla Leon, Aker BP
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i energy-tech?
Jeg er 40 år og har jobbet i
oljeindustrien hele karrieren,
både utenlands og i Norge. Jeg
jobber i Aker BP som leder av
teknologiutvikling og digitalisering i
prosjektorganisasjonen i Aker BP.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Det viktigste vi gjør er å utfordre
måten vi tenker og jobber på for
hele tiden å bli bedre. Vi ønsker å
skape entusiasme og gode arenaer
for diskusjon og utfordring.
Hva fokuserer du på innen energytech?
Jeg er så heldig at jeg får jobbe
med utvikling og implementasjon
av fremtidens teknologi, både
hardware og software.
Hvorfor er det så spennende?
Jeg ser at det er mange teknologier
som er tilgjengelig for å tas i
bruk i dag, og så gjelder det å
gå etter de mulighetene som
passer for oss. Men det er lett å
overvurdere effekten på kort sikt
og undervurdere effektene på lang
sikt.
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Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Det siste året har jeg blant annet
fått jobbe med Cognite på ulike
prosjekter. I tillegg til at de er
faglig dyktige kom de inn med et
forfriskende mindset som smitter.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
For det første tror jeg det er
viktig å holde seg oppdatert
på mulighetsrommet på
teknologisiden, og lære på tvers
av industrier. For det andre tror
jeg også at industrisamarbeid er
viktig, og at disse evner å bevege
industriløsninger såpass fort
fremover at vi faktisk får verdi ut av
det.
Er det noe vi gjør her i Norge som er
unikt?
Kombinasjonen av at det er mange
spennende teknologiselskaper i
Norge og kunder som tør å satse på
disse.
Et favorittsitat om fremtiden?
Fremtiden starter i dag.

Viktigste poeng fra vår samtale?
At oljeindustrien er en industri
spekket med spennende teknologi,
og vi trenger å samle smarte hoder
som tør å komme med nye ideer
slik at vi fortsetter å utfordre det
etablerte.

KURS SPØRSMÅL
Hva menes med «Field og the future»?
a) En paraplybetegnelse på hvordan
man ønsker å designe og drifte
installasjonene i fremtiden
b) En paraplybetegnelse på hvordan man
ønsker å designe skip og plattformer
c) En betegnelse på hva man må tenke
på når man skal bygge installasjoner for
off-shore industrien

Hvilken arbeidsmetodikk ble testet på
flere felt i Aker BP?
a) En mer kreativ arbeidsmetodikk
b) En oppstart-selskap-mentalitet
c) Kartlegging av en minste detalj for
statistiske analyser

Hvilken hensikt har HMS retningslinjer?
a) Rekruttering av nye medlemmer
b) Redusere risiko for farer og ulykker i
arbeidsmiljøet
c) Pålagt kartlegging med standardiserte
intervaller for å måle arbeidstiltakenes
effektivitet for mulig forbedrende
ressursutnyttelse

ENERGYTECH
CAMILLA LEON
LEDER AV
TEKNOLOGIUTVIKLING
OG DIGITALISERING
AKER BP

RIKTIG SVAR
En paraplybetegnelse på hvordan
man ønsker å designe og drifte
installasjonene i fremtiden

En oppstart-selskap-mentalitet

Redusere risiko for farer og ulykker i
arbeidsmiljøet

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

ENERGYTECH med Camilla Leon, Aker BP
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PODKAST #413 DEMOCRATIZATION OF DATA. LIV ELISE SAUNE TØFTUM, TELENOR NORWAY

Tema

Perspektiv

Democratization of data

BIGDATA
LIV ELISE SAUNE TØFTUM
HEAD OF ANALYTICS AND
CUSTOMER LIFECYCLE
MANAGEMENT
TELENOR NORWAY
Podcaster gjort i samarbeid med:

In this episode of #LØRN, Silvija speaks to Head of Analytics
and Customer Lifecycle Management at Telenor Norway, Liv
Elise Saue Tøftum, about the value created from insight, data
democratisation and automation. Liv points out how our patterns
of behaviour define us and how we learn about people from their
patterns. For Telenor Norway, the customer is at the center of
everything it does and Liv believes being relevant to clients and
being able to adapt products according to customer expectations
is more important than ever. She studied at the Norwegian
University of Science and Technology.

Om bedriften
Telenor Norway is a telecommunications company that develops
and delivers mobile, fixed line, and internet services to customers
and businesses. Telenor's wholly owned Norwegian mobile
operation is the country's leading telecommunications operator.
Telenor's service portfolio in Norway includes fixed and mobile
telephony, broadband and data communication services for
residential and business customers, as well as a broad range of
wholesale services.

Refleksjon
Lytt til podcast

Det brukes atferds-analytiske algoritmer til å forutse våre
bevegelser som kunder. Er det spennende at vi utstråler mønstre
som kan definere oss og brukes til noe, eller er det overtråkk?

Tema:		

BIGDATA

Gjest:

Liv Elise Saune Tøftum

Språk:		

English

Persepktiv:

ENTERPRISE

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•
•

Regulation
Customer life cycle
Algorithms
Pattern recognition
Data lake

Anbefalt lesing:

• Talk with professionals in your own
organization
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Podkast #413

The gold is in the
data. The most important
thing is that the insight
here improvs our ability to
serve customers and run
an efficient business.
- Liv Elise Saune Tøftum

BIGDATA med Liv Elise Saune Tøftum, Telenor Norway
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i teknologi?
Jeg har så lenge jeg kan huske
hatt et ønske om å forstå hvordan
ting henger sammen og fungerer.
Matte og fysikk var favorittfagene
mine, og da ble NTNU et
opplagt valg for studier. Etter
studiene jobbet jeg cirka ti år i
Boston Consulting Group, før jeg
begynte i Telenor.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Vi har to oppgaver: Vi hjelper
organisasjonen (Telenor Mobile)
med data og innsikt slik at vi kan ta
bedre beslutninger i alt vi gjør, og
ta lærdom av de beslutningene vi
har tatt, og vi bruker personalisert
kommunikasjon til å hjelpe kundene
våre å ta i bruk gode, trygge og
riktige produkter og tjeneste.
Hva er du mest opptatt av innen
teknologi?
Jeg er mest opptatt av at
teknologien må henge sammen for
å kunne ta ut effektene av både
verktøy og data. I tillegg er det
viktig å utnytte mulighetene innen
automatisering og effektivisering.

Hvorfor er det spennende?
Fordi vi hele tiden lærer nye ting og
finner nye måter å løse problemer
på, både for kundene våre og oss
selv. På den måten skaper vi verdier
for samfunnet og for Telenor.

Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Alt som går på data/analyse/
programmering. Jeg tror også at UX
og «behavioral economics» kommer
til å være etterspurt.

Hva synes du er de mest
interessante motsetningene?
80 prosent av jobben ligger å få
samlet og tilrettelagt data, mens
20 prosent ligger i selve analysen/
algoritmen. Gullet ligger i dataene,
og her er også den største
kompleksiteten og de største
tekniske utfordringene.

Har du et favoritt-fremtidssitat?
Det ligger mye hverdagslykke i å
finne glede i de små ting – både i
livet og også i nybråttsarbeid.

Dine egne relevante prosjekter
siste året?
- Demokratisering av data – få data
og innsikt ut til organisasjonen/
forretningen ved hjelp av
selvbetjeningsverktøy
- Lansering av vår big dataplattform, Mjøsa
- Fått ferdigstilt plattformen vår for
å håndtere kunde-eventer i sanntid
Dine andre favoritteksempler på
din type teknologi internasjonalt og
nasjonalt?
De beste er de store digitale
aktørene som Spotify, Netflix,
Amazon, Google og Facebook,
men vi har også gode eksempler
fra Norge, som Tibber, Kolonial og
Vipps.
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Viktigste poeng fra samtalen vår?
Gullet ligger like ofte i det enkle
som i det kompliserte. Å få samlet
og visualisert dataene på en lett
forståelig måte, samt få distribuert
datatilgang ut til større deler av
organisasjonen (demokratisering av
data), gir ofte betydelig innsikt og
grunnlag for gode beslutninger.

KURS SPØRSMÅL
Det er snakk om Telenor og Telenor
Norge. Er det ikke akkurat det samme?
a) Jo, det bare sies forskjellig for å
stadfeste at det er lokasjonen i Norge
det er snakk om, siden Telenor har
stasjoner i utlandet
b) Ja og nei. Telenor Norge er en avdeling
i Norge for Telenor
c) Ja og nei. Telenor Norge er Telenor
i Norge – der det hele startet. Det er
hovedforsørgeren

Hvorfor ønsker Telenor å bruke Big Data
mot sine kunder?
a) For å bli kjent med kundene gjennom
å forstå dem, snakke med dem og
spørre hvordan man skal gå videre med i
utvikling av nye produkter basert på hva
som er viktig for kundene
b) Effektiviserende og skaper
forutsigbarhet for bedriften med oversikt
over hvilken fremtid en kan analyseres å
møte – og med det planlegge tidlig for at
virksomheten skal overleve
c) Det er en lønnsom måte å innhente
personlig informasjon om kundene som
lagres i kundearkivet

Hvilken data er ønskelig for Telenor
for å skape en automatisere og best
kundeservice?
a) Med å tenke enkelt. Det er ikke de
mest avanserte algoritmene som gir den
beste innsikten for å kunne tilby best
kundeopplevelse
b) Gjennom finpussede algoritmer som
måler enhver atferd, kan alle områder av
kundesituasjoner forutsees og med det
forhindres slik at misnøye ikke oppstår
c) Med storsatsnings på Chatbots som
skal effektivisere køen for kundene
ved behov for hjelp. Gjennom nøye
datainnsamling er nå chatbotene
ytterligere maskinlært til å håndtere flere
problematiske områder uten behov for
rådgivere

For å bli kjent med kundene gjennom å
forstå dem, snakke med dem og spørre
hvordan man skal gå videre med i
utvikling av nye produkter basert på hva
som er viktig for kundene

Med å tenke enkelt. Det er ikke de mest
avanserte algoritmene som gir den
beste innsikten for å kunne tilby best
kundeopplevelse

RIKTIG SVAR
Ja og nei. Telenor Norge er Telenor i
Norge – der det hele startet. Det er
hovedforsørgeren

BIGDATA
LIV ELISE SAUNE
TØFTUM
HEAD OF ANALYTICS
AND CUSTOMER
LIFECYCLE
MANAGEMENT
TELENOR NORWAY

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

BIGDATA med Liv Elise Saune Tøftum, Telenor Norway
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PODKAST #414 AI IN TELENOR. ASTRID UNDHEIM, TELENOR ASA

Tema

AI in Telenor

AI
ASTRID UNDHEIM
VP OF ANALYTICS & AI
TELENOR ASA

Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

Silvija talks to VP Analytics & AI in Telenor ASA, Astrid Undheim,
about how Telenor works with artificial intelligence in this episode
of LØRN. They touch on the benefits of working with artificial
intelligence from Norway and why is it important to distinguish
between artificial intelligence as a technology and its use. She has
a doctorate in artificial intelligence and heads Telenor's Artificial
Intelligence Lab (Telenor-NTNU AI-Lab) at NTNU in Trondheim.
There she is responsible for a staff of 13 researchers. Undheim
believes Artificial intelligence has matured over the years having
gained enormous access to data and processing capacity that
enables them to build artificial intelligence models that are so
large and complex that they can be used to solve important tasks.
She believes that artificial intelligence today is about machine
learning - training computers to understand connections in data.
The areas that have become most mature are image recognition
and text comprehension.

Om bedriften
Telenor ASA is a Norwegian majority state-owned multinational
telecommunications company and is one of the world's largest
mobile telecommunications companies with operations
worldwide, but focused in Scandinavia and Asia. It has extensive
broadband and TV distribution operations in four Nordic countries,
and a 10-year-old research and business line for Machine-toMachine technology. Telenor owns networks in 9 countries and is
listed on the Oslo Stock Exchange and had a market capitalization
in November 2015 of kr 225 billion, making it the third largest
company listed on the OSE.

Refleksjon
The issue of trust, security and safety with artificial intelligence
systems is hard to overlook. How ready is the world to deregulate
it? And do we have the time to wait for the regulations of the
solutions?

88

AI med Astrid Undheim, Telenor ASA

Perspektiv

Tema:		

AI

Gjest:

Astrid Undheim

Språk:		

English

Persepktiv:

ENTERPRISE

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•
•

Machine Learning
DL
AI
Open
AI lab

Anbefalt lesing:

• Orwell, George (1949). Nineteen EightyFour. A novel.

Podkast #414

In order to succeed
with AI in Norway, it is
important to get strong
initiatives where we
connect industry, data and
problems, with competence
development and research.
I am always excited by
what we can achieve when
data, infrastructure, and
suitable issues are in place.
- Astrid Undheim

AI med Astrid Undheim, Telenor ASA
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Intervju

de trenger for at de skal få brukt
kompetansen sin og vokser.

Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i teknologi?
Kommer fra en på bondegård
på Jæren og har studert IKT/
Kommunikasjonsteknologi ved
NTNU (MSC og PhD). Har jobbet
i Telenors forskningsavdeling
siden 2009 og har helt fra jeg var
liten elsket matte. Interessen for
matematikk var inngangen min
til teknologi, snarere enn at jeg
hadde noen spesiell interesse for
duppedingser og datamaskiner.

Hvorfor er det spennende?
Jeg syns generelt at
automatisering er spennende, og
jeg er fasinert over hvordan man
kan bruke data og maskinlæring
til å gjøre ting mer effektivt og
samtidig tilby kundene bedre
tjenester.

Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Vi er opptatt av å ta kunstig
intelligens/maskinlæring videre som
forskningsfelt. Vi driver anvendt
forskning på AI, men jobber også
tett sammen med NTNU, NR og
andre rundt metodeutvikling. Det
som er morsomt med AI, er at det
ofte er kort vei fra forskning til
anvendelse.
Hva er du mest opptatt av innen
teknologi?
Jeg er opptatt av dataanalyse
generelt, og maskinlæring spesielt
– med fokus på dyp læring i
kombinasjon med andre metoder.
Den viktigste jobben min er å
sørge for at forskerne får friheten
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Hva synes du er de mest
interessante motsetningene?
Det pågår nå en stor debatt rundt
etikk og kunstig intelligens. Det er
etter min mening en stor tabbe å
prøve å regulere kunstig intelligens
som teknologi. Det er bruken som
bør reguleres og begrenses.
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Jeg er mest fornøyd med at vi
har kommet godt i gang med å
analysere data fra mobilnettverkene
våre ved bruk av nye metoder og
verktøy. I tillegg har vi fått på plass
en IoT/AI-plattform som vi kan
jobbe med sammen med NTNU i
Open AI lab.

Dine andre favoritteksempler på
din type teknologi internasjonalt og
nasjonalt?
Favoritteksempelet er DeepMinds
gjennombrudd innenfor Deep
reinforcement learning, til bruk for
spill (blant annet sjakk), men også
for å styre datasentrene til Google
for å spare strøm.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Jeg er teknologioptimist og tror at
fremtiden er teknologidrevet.
Er det noe vi gjør her i Norge som er
unikt?
Jeg synes at det vi har startet
på Open AI-lab, er viktig for
å kombinere forskning og
næringslivsproblemer.

Har du et favoritt-fremtidssitat?
Nikolai Astrup om Norsk AI-strategi:
«Vi må gripe mulighetene, og
håndtere utfordringene».
Viktigste poeng fra samtalen vår?
For å lykkes med AI i Norge er det
viktig å få til store satsninger der vi
kobler næring (data og problemer)
med kompetanseutvikling og
forskning. Blir alltid positivt
overrasket over hva man kan få til
når data, infrastruktur og de gode
problemstillingene er på plass.

KURS SPØRSMÅL
Hvordan bruker Telenor AI?
a) Til kundeservice, nettverksdata og
statistisk progresjon
b) Til kundedata, statistisk progresjon og
kundeservice
c) Til nettverksdata, kundeservice og
kundedata

Telenor sikter inn på et fjerde
hovedområde for sin AI-implementering.
Hva slags bruk av AI går det ut på?
a) IoT-produkter
b) Automatisk oppfølging av kunder som
har sagt opp abonnement
c) From 20 pe Forutseende statistikk av
kundedata for å gi et fem års perspektiv
på bedriftens økonomiske statusr cent to
50 per cent

Hvordan har Telenors tidlige satsning på
AI hjulpet til dagens effektive utvikling?
a) Tidlig rekruttering av AI-kunnskapsrike
folk
b) Generell interesse på området
c) Flere arbeidsplasser har ført til
økt rekruttering av nyutdannede med
teknologisk kunnskap

AI
ASTRID UNDHEIM
VP OF ANALYTICS & AI
TELENOR ASA

RIKTIG SVAR
Til nettverksdata, kundeservice og
kundedata

IoT-produkter

Tidlig rekruttering av AI-kunnskapsrike
folk

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

AI med Astrid Undheim, Telenor ASA
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PODKAST #415 MODERNIZATION OF NORWAY. CAMILLA AMUNDSEN, TELENOR NORWAY

Tema

Perspektiv

Modernization of Norway

NETWORK
CAMILLA AMUNDSEN
CMO FOR FIXED & TV
TELENOR NORWAY

Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

In this episode of #LØRN, Silvija talks with CMO for Fixed &
TV at Telenor Norway, Camilla Amundsen, about how they are
modernising Norway?by using network technology to make life
easier at home and at work. She explained that modernization is
a necessary boost to ensure quality infrastructure, high-quality
telephony and broadband services throughout the entire Norway.
Camilla Amundsen (born 1976) comes from the position as
head of Talkmore. She has led Talkmore for three years and the
company has achieved significant growth and development during
the period. Prior to this, she has several years of management
experience from Lyse. She has a master's degree in industrial
economics from NTNU.

Om bedriften
Telenor Asa is a Norwegian majority state-owned multinational
telecommunications company and is one of the world's largest
mobile telecommunications companies with operations
worldwide, but focused in Scandinavia and Asia. It has extensive
broadband and TV distribution operations in four Nordic countries,
and a 10-year-old research and business line for Machine-toMachine technology. Telenor owns networks in 9 countries and is
listed on the Oslo Stock Exchange and had a market capitalization
in November 2015 of kr 225 billion, making it the third largest
company listed on the OSE.

Refleksjon
Business and technology advancements without adequate social
infrastructure development could yield terrible results in the P&L.
How do we ensure that both develop at an equal, continuous
pace?
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Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
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Copper
Network
Infrastructure
Modernization of Norway

Anbefalt lesing:

• Bredbånd og telefoni for fremtiden
Telenor – teknologiskifter i 160 år

Podkast #415

Telenor's mobile
network now covers more
than 87 per cent of the
total areal of Norway
and it covers 99.7 per
cent of where people in
Norway live. Our mobile
network is a much better
network technology than
the existing copper lines.
In addition, we are rolling
out more fiber now than
ever before.
- Camilla Amundsen

NETWORK med Camilla Amundsen, Telenor Norway
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Intervju

we will notify all affected parties at
least three months in advance.

What are you doing in Telenor
today?
We are in the process of
modernizing Norway. The goal is for
everyone to have access to highspeed internet within four years.
The core of this work consists
of the development and upgrade
of the mobile network as well
as significant roll-out of fiber. In
the modernization, we will use
solutions such as signal amplifiers,
mobile and fiber development.
In addition, we will cooperate
with the municipalities to ensure
coverage in particularly challenging
areas. This will make it easier to
live and work in the rural areas.

Why do you want to modernize?
The copper lines are an old
technology that is both challenging
and expensive to maintain. The
lines are often fragile, it becomes
more difficult to get parts, and
there are unfortunately many
errors on the old lines. The speed,
stability and experience for copper
is also too poor in relation to
today's needs. The average speed
for broadband on the copper
network is 10 mbit / s, while
Telenor's average speed on 4G is
over 70 mbit / s.

What makes Telenor unique?
We are investing more than ever
in high-speed internet connection
throughout Norway and helping
our customers to adopt better
technology, either via fiber or 4G
coverage. Customers who do not
have an alternative to the copper
line yet will have the copper
line corrected if an error occurs.
This applies to both those who
have telephony and those who
have broadband over the copper
network. The modernization will
take place over several years, and

Does anyone fall outside?
Telenor has a total of just over
500,000 customers with services
on the copper network, and of
these, 280,000 customers have
landlines. The average age of fixed
telephony customers is 72 years.
There may be some who do not
want a mobile phone, and for these
we offer a mobile home phone that
looks like a regular landline.
Telenor's mobile network covers
87 per cent of the country's area
and 99.7 per cent of where people
live. Our mobile network is a far
better network technology than
the copper lines. In addition, we
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are building more fiber than ever
before. No one should be worried
about being left without internet or
telephony.
What is the replacement for the
copper lines?
Customers affected by the
modernization will be offered a
mobile-based home broadband
with a data quota of 1 Terrabyte
(1000 GB) per month. The average
consumption of a customer
who has broadband via copper
is currently 200 GB. Less than 1
percent of our customers use over
1000 GB.

KURS SPØRSMÅL
Hvorfor er det viktig å oppdatere
kobber-nettverket som har gitt oss
bredbånd i mer enn 100 år?
a) Det er en gammel metode som ikke
støtter opp dagens moderne digitaliserte
samfunn
b) Kobbernettverket har sviktet. Flere
skader har oppstått gjennom årene.
Billigere å oppgradere til et nytt nettverk
fremfor å reparere kobbernettverket
c) Dagens kunder er ikke fornøyd med
leveringen av nettverk over kobber
fordi overføringene er for trege fremfor
hva ledninger i plastikk kan gjøre med
hastigheten

Hvor mange prosent av befolkede
områder i Norge dekker Telenor sitt
nettverk?
a) 80 %
b) 87 %
c) 99,7 %

Med Telenor’s digitale strategi skal de
levere 100 megabites per sekund. Hvor
mange prosent av befolkningen vil motta
denne tjenesten innen 2020?
a) 82 %
b) 20 %
c) 90 %

NETWORK
CAMILLA AMUNDSEN
CMO FOR FIXED & TV
TELENOR NORWAY

RIKTIG SVAR
Det er en gammel metode som ikke
støtter opp dagens moderne digitaliserte
samfunn

99,7 %

90 %

Scann og besøk bedriften
https://telenor.no/
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PODKAST #417 NEW DIGITAL PRODUCTS. SWATI SHARMA, TELENOR NORWAY

Tema

Perspektiv

New Digital Products

LØRNBIZ
SWATI SHARMA
HEAD OF DIGITAL
PRODUCT DEVELOPMENT
TELENOR NORWAY
Podcaster gjort i samarbeid med:

In this episode of #LØRN, Silvija talks to Head of Digital Product
Development in Telenor Norway’s? Services, Innovation and
Projects unit, Swati Sharma, about how they?explore new areas
to develop digital?products by looking at both the technology
side and the user side. Swati heads a product group focusing
on families in Telenor Norway and they work on developing new
digital products for the Norwegian family. Swati hails from India
and says her favourite thing about working at Telenor is 'being
able to try new things without being afraid'.

Om bedriften
Telenor Norway is a telecommunications company that develops
and delivers mobile, fixed line, and internet services to customers
and businesses. Telenor's wholly owned Norwegian mobile
operation is the country's leading telecommunications operator.
Telenor's service portfolio in Norway includes fixed and mobile
telephony, broadband and data communication services for
residential and business customers, as well as a broad range of
wholesale services.

Refleksjon
Lytt til podcast

As the Head of Digital Product Development at Telenor Norway’s
Services, Innovation and Projects division, what problems would
you like to see Swati focus on solving?

Tema:		

LØRNBIZ

Gjest:

Swati Sharma

Språk:		

English

Persepktiv:

ENTERPRISE

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• «Min Familie»
• Voice assistants «Tia»
• Smart homes
Anbefalt lesing:

• Lean start up Innovator’s dilemma
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We are focusing
on the consumer, which
informs how we think
about technology. We have
a few different products
which sets out to makes
everyday life easier for
families.
- Swati Sharma

LØRNBIZ med Swati Sharma, Telenor Norway
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Intervju
Who are you and how did you
become interested in technology?
I am Swati and I head up a product
group focusing on families in
Telenor Norway. My interest in
technology started early, when I
was introduced to programming
in school. And I later completed a
bachelor’s degree in Electronics
and Communication.
What is your role at work?
We work on developing new digital
products for the Norwegian family.
What are you focusing on in this
area?
We focus on the consumer,
which informs how we think
about technology. We have a few
different products, including Min
Familie (meaning “My Family”
in Norwegian) which makes
everyday family life easier, and
Min Fotball (“My Football”) which is
a collaboration with the Norwegian
Football Federation (NFF) and has
over 250,000 MAU (monthly active
users). We are also developing a
new product that provides voice
assistance, called Tia, which is a bit
special.

Why is this exciting?
Tia is interesting because it’s
spearheading a completely new
area, both from a technology and
an end-user perspective. The
next decade is expected to be the
decade of voice assistants and
this technology is evolving fast.
Amazon, Apple and Google are all
competing to be in your homes.
However, it’s still unclear what
the use cases will look like. Tia
is Telenor’s answer to creating a
voice ecosystem, which connects
different Telenor and partner
services to the voice assistants.
What do you think are the most
interesting controversies?
There are so many. The discussions
in the US around breaking up giants
like Amazon and Facebook are very
interesting. So is the rising interest
in user consent and data security. I
believe data security will become a
differentiator for products.
Can you name any other
good examples, nationally or
internationally?
Nationally, Tibber. It gives the user
the lowest-priced electricity at any
given time. Internationally, we are
now using AI and AR for things like
talking to people who are no longer
alive.
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What do you think is the most
relevant knowledge for the future?
That’s a bit broad. I think it’s
important to always remember
that the user need comes first, and
only then should we create the
technology required to solve that
need.
Do you have a favorite quote?
The Martian: “You solve one
problem... and you solve the next
one... and then the next. And If you
solve enough problems, you get to
come home.”

KURS SPØRSMÅL
What is Telenor biggest product?
a) TIA
b) Min familie
c) Min Fotball

What is ”Min Familie”?
a) It’s a combination of many different
apps like calendar, scheduling, shared
shopping list etc.
b) A family photo album
c) An app

What is «TIA»?
a) A microphone
b) A speaker
c) A voice assistant

LØRNBIZ
SWATI SHARMA
HEAD OF DIGITAL
PRODUCT
DEVELOPMENT
TELENOR NORWAY

RIKTIG SVAR
Min familie

It’s a combination of many different
apps like calendar, scheduling, shared
shopping list etc.

A voice assistant

Scann og besøk bedriften
https://telenor.no/
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PODKAST #419 MODERNIZING TELENOR AND SOCIETY–TECHNOLOGY AS ENGINE. RUZA SABANOVIC, TELENOR GROUP

Modernizing Telenor and
society–technology as
engine

NETWORK
RUZA SABANOVIC
GROUP CTO
TELENOR GROUP

Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

Technology is globalising now and in this episode of #LØRN Silvija
talks to Group CTO at Telenor Group, Ruza Sabanovic, about how
technology is changing the way we work and why culture begins
with the customers. From a civil engineer's perspective, she
believes that they are both the drivers and enablers of Telenor’s
modernisation journey. On 12 October 2015, Ruza was appointed
Chief Technology Officer for Telenor Group. She described this job
at the time as a great honor, but at the same time, she recognized
the great weight of responsibility which rested on her shoulders.
Subsequently, on 2 March 2016, Ruza was appointed Telenor
Group’s EVP and Chief Technology Officer of Telenor Group.

Perspektiv

Tema:		

NETWORK
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Om bedriften

Vert:		

Silvija Seres

Telenor Asa is a Norwegian majority state-owned multinational
telecommunications company and is one of the world's largest
mobile telecommunications companies with operations
worldwide, but focused in Scandinavia and Asia. It has extensive
broadband and TV distribution operations in four Nordic countries,
and a 10-year-old research and business line for Machine-toMachine technology. Telenor owns networks in 9 countries and is
listed on the Oslo Stock Exchange and had a market capitalization
in November 2015 of kr 225 billion, making it the third largest
company listed on the OSE.

Du vil LØRNE om:

Refleksjon
Why is it important for large, global companies like Telenor to
elicit global agreements across borders when each country
is unique in its requirements and use of telecommunications
networks?
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• Globalization
• Digitalization
• Private and public sector
collaboration
• The power of understanding
Anbefalt lesing:

• ‘’Who moved my cheese’’

Podkast #419

Everything starts
and ends with technology.
And the good thing is it
never stops. It continues,
and when you take
actions, you immediately
get feedback from that
action, good or bad. This
direct feedback leaves you
always striving for more.
- Ruza Sabanovic

NETWORK med Ruza Sabanovic, Telenor Group
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Intervju
Who are you and how did you
become interested in technology?
I am Montenegrin and have lived,
worked and studied in countries all
over the world. I’m a civil engineer
and teacher and have been living in
Norway for seven years now. I have
always aspired to build bridges –
connect people physically and now
through wireless communication
to wherever they are. Most
importantly, I am the proud aunt
of my sister’s two kids, Vanja and
Anika.
What is your role at work?
Collaboration, setting the
direction, engaging with people,
and being hands on in the key
initiatives. I need to be encouraging
and motivating, get the right
capabilities in place and remove
obstacles.
What are the most important
concepts in your technology/
sub-branch?
We believe that we are both the
driver and enabler of Telenor’s
modernization journey. We work
with partners to drive innovation
and efficiency through joint
projects, procurement and incorpo
rating security in everything we do

(security by design). Developing
and implementing new operating
models that foster global
collaboration and accountability is
key.
What do you think are the most
interesting controversies?
Controversies are commonly
related to ‘how fast’, ‘how relevant’,
‘how much’ and ‘how we do it’. How
much effort should we plan for and
how fast should we change?
What is your own favourite example
of this technology?
We are currently modernizing our
systems and deploying security by
design and procurement. We own
two strategic programmes – 5G
readiness and technology enablers
for digital technology – and we are
contributing to others.
Can you name any other
good examples, nationally or
internationally?
We are also preparing for 5G,
introducing cloud, staying
true to our API first policy and
providing partner interfaces and
collaboration. Guided by our
customers, we are changing the
way people work and the culture
they work in.

102 NETWORK med Ruza Sabanovic, Telenor Group

What do you think is the most
relevant knowledge for the future?
For any engineer, it’s important to
put the solution into a business
context and to explain how it
solves customers’ problems. We
have to understand and drive value
for our customers.
Is there anything unique about
what we do in this field here in
Norway?
Exploring is in the Norwegian DNA
– a unique Viking trait. Norway
has a long history of exploring,
constantly challenging the status
quo, asking “Why is it like this?”,
and then testing the options and
finding the solution.

What do you think is the most
important takeaway from our
conversation?
Follow the principles of life, keep
exploring and learning, believe in
dreams and yourself, and never
give up. Dare to challenge and take
risks. In difficult times, stay the
course. Own the dream and work
hard!
What is your own favourite
example of this technology?
We are currently modernizing our
systems and deploying security by
design and procurement. We own
two strategic programmes – 5G
readiness and technology enablers
for digital technology – and we are
contributing to others.

KURS SPØRSMÅL
What technology does Ruza believe will
be a real game-changer?
a) AI
b) Big Data
c) 5G

When did Telenor shift the whole
network infrastructure chain into the
cloud?
a) 2010
b) 2016
c) 2005

What major change is Telenor
experiencing as the main provider for
telecommunication?
a) That the world is becoming more
global demanding 3G to expand
and follow the customer of mobile
subscriptions across borders, rather than
3G to follow the national borders
b) That more people switch away from
telecommunication. This demands
Telenor to adapt its future service to be
more analog in the future
c) Industries and companies are merging
due to digitalisation. Therefor Telenor
must also evolve and expand its services
to widen up the horizon of methods for
telecommunication

NETWORK
RUZA SABANOVIC
GROUP CTO
TELENOR GROUP

RIKTIG SVAR
5G

2016

Industries and companies are merging
due to digitalisation. Therefor Telenor
must also evolve and expand its services
to widen up the horizon of methods for
telecommunication

Scann og besøk bedriften
https://telenor.no/
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PODKAST #420 GOING TO THE NEXT “G”. INGEBORG ØFSTHUS, TELENOR NORWAY

Tema

Perspektiv

Going to the next “G”
In this episode of #LØRN, Silvija talks to Ingeborg Øfsthus, CTO
at Telenor Norway, about how our lives and workplaces will be
transformed in the digital age and the modernization of our
network infrastructure within the next five years at least.

NETWORK
INGEBORG ØFSTHUS
CTO
TELENOR NORWAY

Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

Ingeborg has held technology management positions in Telenor
Operations in Germany, Thailand and Norway. In addition,
she has worked in various Telenor Group positions including
establishing and leading the Telenor Group CTO forum. She has
been with Telenor since 1998. Ingeborg has experience from
starting two greenfield mobile operations, and have built up
extensive experience across both network and IT domain in her
various roles. Ingeborg holds a Master of Science in Electronic
Communications from Norwegian University of Science and
Technology (NTNU).

Om bedriften
Telenor Norway is a telecommunications company that develops
and delivers mobile, fixed line, and internet services to customers
and businesses. Telenor's wholly owned Norwegian mobile
operation is the country's leading telecommunications operator.
Telenor's service portfolio in Norway includes fixed and mobile
telephony, broadband and data communication services for
residential and business customers, as well as a broad range of
wholesale services.

Refleksjon
With the transition from 4G to 5G, Telenor’s internal systems
must also be modernised, and this must be completely flawless.
What would happen if Norway were to experience a few seconds,
minutes or even days without a mobile network?
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Du vil LØRNE om:
• Network
• 5G
• Modernizing components
Anbefalt lesing:

• Telenor

Podkast #420

4G is a great
network technology that
is able to great things.
However, the volume of
data that we now need to
communicate is getting so
big that we need to go to
the next generation, the
next “G”. That is 5G, and
this will happen soon.
- Ingeborg Øfsthus
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Intervju
Who are you and how did you
become interested in innovation or
your technology?
I am Ingeborg Øfsthus, technology
director at Telenor Norway. I ended
up a bit by chance in the telecom
technology, given that I gratuated
from NTNU (NTH at the time!) at
the same time as the telecom
monopoly in Norway fell, and digital
mobile technology (GSM) was
being planned. Since then, I have
remained in this industry since it is
in rapid development and provides
the opportunity for international
cooperation.
What is the main problem you are
trying to solve at your job?
We work to offer the world's
best telecom infrastructure
to customers who expect the
best - and this in a country with
demanding geography and climate!
As the need changes from day to
day, this is a constant challenge.

What is your main project now?
Now our main project is to
modernize Telenor's infrastructure
- expand the mobile network of
the future (4G / 5G) and fiber, as
well as build down copper-based
technology. We are modernizing not
only Telenor, but Norway.

Who inspires you, internationally
and nationally?
I am inspired every day by talented
colleagues - both in Norway, but
also in our sister companies abroad
- most recently with a new "sister",
DNA in Finland, which has already
launched 5G.

Why is it exciting?
It is exciting because we not
only have to think about new
technology, but how this solves the
customers' needs as well as how
we build down old technology.

What do we do uniquely well in
Norway, related to your field?
We build world-class mobile
networks! We have built a common
transport network for fixed and
mobile that has shown the ability
to handle a huge increase in traffic.

What do you think are interesting
dilemmas in your field?
In general, it is probably a dilemma
in my industry that there are
expectations and the use of the
services is increasing sharply,
without this necessarily being
reflected in increased willingness
to pay.
Your other important projects in
the last year?
We are modernizing both transport
networks and mobile core
networks, as well as a number of
our service platforms.
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What do you think is relevant
knowledge for the future?
In addition to basic knowledge
of communication technology,
the ability to build networks that
optimize and operate themselves
using AI / machine learning.
A favorite quote we can hook on
you?
"It must work!"
Main points from our conversation?
Norway is a world leader in how we
modernize our infrastructure!

KURS SPØRSMÅL
What is the next «G»?
a) 4G
b) 5G
c) 6G

How much is Telenor investing per year
to make the network technology in
Norway better?
a) 4,5 billion kr
b) 2 billion kr
c) 3 billion kr

How does Salma use 5G?
a) They´re using sensors and cameras
to make sure that the fish is fed in the
right way. They need the 5G network to
transfer the video
b) To watch the fish on live TV
c) They don´t use 5G

NETWORK
INGEBORG ØFSTHUS
CTO
TELENOR NORWAY

RIKTIG SVAR
5G

4,5 billion kr

They´re using sensors and camreas to
make sure the fish is fed in the right way.
They need the 5G network to transfer
the video

Scann og besøk bedriften
https://telenor.no/
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PODKAST #527 HVORFOR BLIR LOVENDE PROTOTYPER TIL DÅRLIGE LØSNINGER? - ELLER IKKE TIL LØSNINGER I DET HELE TATT?. MARIANNE SELLE, SOPRA STERIA

Tema

Hvorfor blir lovende
prototyper til dårlige
løsninger? - eller ikke til
løsninger i det hele tatt?
LØRNBIZ
MARIANNE SELLE
DIGITAL
TRANSFORMATION
OFFICER
SOPRA STERIA
Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med digital
transformation officer i Sopra Steria, Marianne Selle, om at det å
drive innovasjon både er bredt og komplekst – du er ikke ferdig
selv om prototypen fungerer. Sopra Steria hjelper store private
selskaper og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap,
og er opptatt av å skape verdi for kundene og samfunnet.
Marianne og Silvija diskuterer hvordan får man folk til å lære
mens de går, samtidig som man sørger for at læringen ikke går i
alle mulige retninger, og fokuseres mot et felles mål. Hva er det
egentlig som fungerer når man skal gjennomføre grunnleggende
innovasjon i større bedrifter?

Om bedriften
Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen
digitalisering og hjelper store private selskaper og offentlige
virksomheter med å ta digitalt lederskap, med ønske om å skape
verdi for kundene og samfunnet. Sopra Steria vil bidra til en
bedre og mer bærekraftig fremtid, og i Norge har selskapet 1800
medarbeidere, som ikke bare har sikret en årlig omsetning på 2,7
milliarder kroner i 2019, men også sørget for at Sopra Steria de 4
siste årene er blitt rangert som Norges beste arbeidsplass.

Refleksjon
Hvordan skal man som kunde kunne klare å balansere hva man
ønsker, og samtidig stole på at utviklerne har kapasiteten som
trengs til å sende dette i riktig retning?
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Du vil LØRNE om:
•
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Innovasjonsgapet
Å mestre kunsten å prototype riktig
Å budsjettere for innovasjon
Prototyper
Norsk teknologi eksport
Regulering som utviklingsmulighet

Anbefalt lesing:

• Accelerate - state of develops
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Vi blir forelsket
i prototypene, ikke i
effekten av å få den
skalert. Få har forankring,
fordi organisasjonen ikke
vet hvordan de skal levere
den nye tjenesten, fordi
kvaliteten ikke blir god
nok til å kunne skalere og
man ikke vil bygge noe på
nytt.
- Marianne Selle

LØRNBIZ med Marianne Selle, Sopra Steria
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i teknologi?
Jeg er en ekstrovert nerd som ble
interessert i teknologi fordi jeg
skjønte (tidlig 90-tall) at hele vår
verden vil bli endret og preget av
digital teknologi. Jeg ville forstå
hva dette var. Fra bits og bytes og
protokoller til applikasjoner.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Vi gjør Norge bedre. Vi hjelper
offentlig sektor å ta bedre
beslutninger, bli mer effektive og
bygge velferd for innbyggerne. I
tillegg hjelper vi privat sektor å
bli mer konkurransedyktige og
brukerorienterte.
Hva fokuserer du på innen
teknologi?
Nå fokuserer jeg mest på hvordan
vi skal bruke teknologi til det
beste for sluttbrukere og samfunn
– og ikke minst hvordan jeg og
mine kollegaer i Sopra Steria kan
være gode rådgivere for alle de
virksomhetene vi jobber med slik at
de kan oppnå det samme.
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Hvorfor er det så spennende?
De store endringene vi opplever i
samfunnet medfører store uløste
utfordringer.
Hva synes du er de mest
interessante kontroversene?
Når bør vi og hvordan vi kan
regulere de globale selskapene.
F.eks. med tanke på skattelegging,
arbeidsforhold, dominans osv.
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Jeg jobber med å mestre
kunsten å prototype riktig (løse
de riktige problemene og finne
de riktige løsningene), og å
kunne gjøre det på en måte som
forbereder implementeringen
best mulig. Og med å bidra til å
transformere Sopra Steria.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Jeg tror grunnleggende forståelse
av digital teknologi er helt
avgjørende. Det bør egentlig inn på
linje med å lese og skrive. Og så
tror jeg vi trenger mer kunnskap
om hvordan vi kan jobbe bedre
sammen, på tvers av fagfelt, men
også på tvers av personlighetstyper,
kulturer og politiske preferanser.
Nordmenn er ganske homogene, så
jeg tror vi trenger å lære det å takle
heterogenitet bedre. Det er ikke

farlig å være uenige – vi kan jobbe
godt sammen likevel.
Er det noe vi gjør her i Norge som er
unikt?
Noe vi gjør veldig bra i Norge er at vi
stort sett vurderer mennesker som
likeverdige, og det er et fantastisk
utgangspunkt for å kunne jobbe på
tvers av ulikheter. I tillegg har vi
grunnleggende tillit til hverandre,
hvilket hjelper oss å kutte en del
unødig kontroll og byråkrati.
Et favorittsitat om fremtiden?
«You can accomplish anything if you
don’t mind who gets the credit».
Viktigste poeng fra vår samtale?
Å drive innovasjon er bredt og
komplekst. Du er ikke ferdig når
prototypen fungerer.

KURS SPØRSMÅL
Hvordan kan man forklare forskjellen på
dev ops og lean?
a) Dev ops er litt som eat your own dog
food, mens lean er å lære mens man går.
b) Dev ops er utviklingsmuligheter, mens
lean er et annet ord for deep learning.
c) Dev ops forklarer kodessytemer, mens
lean er navnet på dem.

Hva mener Marianne Selle er viktig for å
lære mens man går?
a) Ha et mål, være enige om det målet og
hvordan vi måle at vi er på vei dit.
b) Prøve og feile helt til man klarer det
c) Aldri gi opp

Hva er en MVP?
a) En minsteløsning
b) Et minivareproblem
c) Minimum Variable Project

LØRNBIZ
MARIANNE SELLE
DIGITAL
TRANSFORMATION
OFFICER
SOPRA STERIA

RIKTIG SVAR
Dev ops er litt som eat your own dog
food, mens lean er å lære mens man går.

Ha et mål, være enige om det målet og
hvordan vi måler at vi er på vei dit

En minsteløsning

Scann og besøk bedriften
https://www.soprasteria.com/
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PODKAST #530 DEN NYE DIGITALE ARBEIDSPLASSEN. TORUNN GAASEMYR, SOPRA STERIA

Tema

Perspektiv

Den nye digitale
arbeidsplassen

LØRNBIZ
TORUNN GAASEMYR
DIGITAL COLLABORATION
MANAGER
SOPRA STERIA
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med digital
collaboration manager i Sopra Steria, Torunn Gaasemyr, om de nye
digitale arbeidsplassene, hva de er gode på og hva de jobber for
å bli bedre på. Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap
innen digitalisering og hjelper store private selskaper og offentlige
virksomheter med å ta digitalt lederskap. Torunn og Sivilja
diskuterer hvordan teknologien kan tilrettelegge for effektive nye
måter å jobbe på fremover, men samtidig også her og nå. Hvordan
blir vi bedre på intern kunnskapsdeling på arbeidsplassen?

Om bedriften
Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen
digitalisering og hjelper store private selskaper og offentlige
virksomheter med å ta digitalt lederskap, med ønske om å skape
verdi for kundene og samfunnet. Sopra Steria vil bidra til en
bedre og mer bærekraftig fremtid, og i Norge har selskapet 1800
medarbeidere, som ikke bare har sikret en årlig omsetning på 2,7
milliarder kroner i 2019, men også sørget for at Sopra Steria de 4
siste årene er blitt rangert som Norges beste arbeidsplass.

Refleksjon
Lytt til podcast
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Det høres nesten for lett ut og satse banalt i dag der bl.a. kunstig
intelligens, store datamengder og roboter som helsepersonell
er hete temaer. Men det er et balansespill å treffe både det
digitale og det menneskelige. Hvordan skal virksomheter lede
til både digital utvikling parallelt med tilrettelegging for sine
ansatte som individuelle sjeler med individuelle behov – både på
arbeidsplassen, men også til å koble av på privaten?
Hvordan skal fremtiden møtes for å unngå onder og i stedet bruke
mer av det gode de digitale verktøyene bringer?

LØRNBIZ med Torunn Gaasemyr, Sopra Steria

Tema:		

LØRNBIZ

Gjest:

Torunn Gaasemyr

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

ENTERPRISE

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Grensesnittet mellom teknologi og
forretning
• Den digitale arbeidsplassen
• Intern kunnskapsdeling
• Tverrfaglighet i praksis
• Forutsetninger for å lykkes
• Samhandling
Anbefalt lesing:

• Bøkene til Morten Hansen
• Operasjon Sjølvdisiplin av Agnes’ Ravatn

Podkast #530

En digital
arbeidsplass hvor ledelse,
prosesser, kultur og
teknologi understøtter
nye måter og jobbe på
og legger til rette for
deling av kunnskap,
er en forutsetning for
å lykkes i en tid med
høy endringstakt hvor
informasjon er en av våre
viktigste ressurser.
- Torunn Gaasemyr

LØRNBIZ med Torunn Gaasemyr, Sopra Steria
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i teknologi?
Bergenser og statsviter-utdannet
fra Trondheim. Digital entusiast
som brenner for samspillet mellom
forretning og teknologi. De siste
fire årene har jeg jobbet med digital
samhandling i Sopra Steria.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
I Sopra Steria hjelper vi kundene
våre med alt fra strategiutvikling,
IT-rådgivning, systemutvikling og
drift. Kunnskap er vår viktigste
ressurs, og vi lever av å dele den
med kundene våre, og å overføre
kunnskap og erfaringer fra sektor til
sektor.
Hva fokuserer du på innen
teknologi?
I det daglige er jeg opptatt
av hvordan teknologien kan
tilrettelegge for effektive og nye
måter å jobbe på fremover og her
og nå, og viktigheten av at lederne
går foran som gode digitale ledere.
I tillegg er jeg opptatt av hvordan
virksomheter bør gå frem for å
unngå «information overload».

Hvorfor er det spennende?
Fordi det påvirker alt vi gjør og vi er
avhengig av å ha gode strukturer på
plass for å lykkes.

forståelse av den, og da er vi
avhengig av de som klarer å lede
virksomheter gjennom endring,
drive lederforankring, og så videre.

Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
Ikke akkurat en kontrovers, men
det er mange steder det er lite
fokus på styring og håndtering
av informasjon i dag. Mange
virksomheter har underliggende
informasjonsberg, og de vil slite
med å finne frem i kunnskapen sin
om få år, i tillegg til at det vil være
vanskelig å gjøre dataen om til
innsikt i dag.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
Det er helt klart en fordel at vi
ikke er har veldig hierarkiske
organisasjoner, og at vi har et
samfunn hvor tillit og åpenhet er
viktige bærebjelker.

Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Jeg har jobbet med å sikre at
bruken av digital arbeidsplass
internt hos oss matcher
forretningsbehovene våre best
mulig. Hvordan sikre at alle finner
riktig informasjon, akkurat der de
er? Legge til rette for lystbetont
kunnskapsdeling?
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
For det første – evnen til å hele
tiden videreutvikle sin kunnskap.
Og så tror jeg kunnskap om
endringsledelse vil være viktig
også på veien videre. Digitalisering
blir ikke bedre enn menneskenes
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Viktigste poeng fra vår samtale?
En digital arbeidsplass hvor ledelse,
prosesser, kultur og teknologi
understøtter nye måter og jobbe
på og legger til rette for deling
av kunnskap, er en forutsetning
for å lykkes i en tid med høy
endringstakt hvor informasjon er en
av våre viktigste ressurser.

KURS SPØRSMÅL
Hvordan bidrar Sopra Steria til
kunnskapsdeling for sine ansatte?
a) Ved å ha en egen ukentlig avis som
inneholder både nyheter og humor for å
understreke at læring kan være gøy, og
med det skapes entusiasme, samhold
og kjennskap til informasjon på tvers av
nivåer innad i organisasjonen
b) Interne kurs som avholdes hver uke
til faste tider til en senere tid slik at
flest mulig kan delta for å vise hensyn til
småbarnsfamilienes travle morgener
c) Gjennom daglig brukte digitale
verktøy legger Sopra Steria til rette
for menneskelig kontakt og lett
tilgjengelighet

Hva bør fremtidens forretningsmodeller
basere seg på for å holde tritt med
den digitale utviklingen gjennom
kompetanseheving for ansatte?
a) Nye forretningsmodeller som krever en
helt annen type smidighet og samarbeid
på tvers av - ikke bare nivåer, men også
fagområder
b) Nye forretningsmodeller krever en
annen type tverrfaglighet i fremtiden. Vi
må gå mer tilbake til det analoge for å
dyrke diskusjon og drodling
c) Nye forretningsmodeller krever en
hent annen type samhandling som
tilpasser seg individenes behov fremfor
bedriftens behov. De ansatte må møtes
der de er i hverdagen gjennom mulig
gjøring av ekstern arbeidskraft over
digitale verktøy. Det å måtte være
tilstede på arbeidsplassen vises mer og
mer ut

Hva er viktig når man skal danne en heldigital arbeidsplass?
a) Evnen til å balansere de brukerbehovene med behovet til virksomheten
for å ta vare på å strukturere
informasjonen sin på en god måte
b) En nysgjerrighet overfor det nyeste
innen teknologi som kan brukes som
nye digitale verktøy hos de ansatte, og
med det være smidig med konstant
utskiftning for å tilfredsstille den
teknologiske utviklingen
c) Gjennom en målrettet ledelse som
gir klare føringer med mer strukturert
opplysning om teknologisk innovasjon
for at medarbeidere skal holde seg
oppdatert om hvordan markedet utvikler
seg

Nye forretningsmodeller som krever en
helt annen type smidighet og samarbeid
på tvers av - ikke bare nivåer, men også
fagområder

Evnen til å balansere de brukerbehovene med behovet til virksomheten
for å ta vare på å strukturere
informasjonen sin på en god måte

LØRNBIZ
TORUNN GAASEMYR
DIGITAL
COLLABORATION
MANAGER
SOPRA STERIA

RIKTIG SVAR
Gjennom daglig brukte digitale
verktøy legger Sopra Steria til rette
for menneskelig kontakt og lett
tilgjengelighet

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

LØRNBIZ med Torunn Gaasemyr, Sopra Steria
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PODKAST #572 (U)SIKRE PRODUKTER OG TJENESTER. LILLIAN ROSTAD, SOPRA STERIA

Tema

Perspektiv

(U)sikre produkter og
tjenester

CYBERSEC
LILLIAN ROSTAD
MANAGING DIRECTOR I
BUSINESS CONSULTING
SOPRA STERIA
Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med managing Director
Business Consulting i Sopra Steria, Lillian Røstad, om viktigheten
av å ta sikkerhet på større alvor under utviklingen av ny teknologi.
Silvija og Lillian diskuterer også hvordan man kan attrahere flere
damer inn i teknologi-bransjen, og hva for insentiver som skal til
for å oppnå dette. I podcasten snakker de også om forbrukerrett
og beskyttelse, og hvordan disse faktorene endres av teknologisk
innovasjon med nye sikkerhetskrav.

Om bedriften
Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen
digitalisering og hjelper store private selskaper og offentlige
virksomheter med å ta digitalt lederskap, med ønske om å skape
verdi for kundene og samfunnet. Sopra Steria vil bidra til en
bedre og mer bærekraftig fremtid, og i Norge har selskapet 1800
medarbeidere, som ikke bare har sikret en årlig omsetning på
2,7 milliarder kroner i 2019, men også sørget for at Sopra Steria
de 4 siste årene er blitt rangert som Norges beste arbeidsplass.
Hovedkontoret befinner seg med f på toppen av Posthuset i Oslo
sentrum, og selskapet har også kontorer i Trondheim og Stavanger.

Refleksjon
Vi har ekstremt sterke krav til sikkerhet i fysiske produkter, men
for elektroniske produkter og tjenester – er det så godt som
fraværende. Er det behov for strengere regulering, eller vil dette
hemme innovasjon og gjøre at Norske start-ups vil bli utkonkurrert
av utenlandske tilbydere som kan innovere raskere med mindre
reguleringer?
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Tema:		

CYBERSEC

Gjest:

Lillian Rostad

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

ENTERPRISE

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Sikkerhet og personvern
Sikkerhetskrav på innovasjoner
Kunnskapsrike brukere
Livslanglæring

Anbefalt lesing:

• Geekonomics – The Real Cost of Insecure
Software
• Bloggen Krebs on Security av Brian Krebs.
• Foredrag fra Gary McGraw.
• OWASP Top 10

Podkast #572

Jeg tror det handler
om rollemodellen, å vise
frem at man kan og at det
er helt vanlig å være dame
innen teknologi. Også
tror jeg at man drives av
å se samfunnsnytten og
nytteverdien av teknologi.
- Lillian Rostad

CYBERSEC med Lillian Rostad, Sopra Steria
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i innovasjon?
Jeg er Lillian. Teknonerd og leder.
Muligens i omvendt rekkefølge
om dagen. Innovasjon handler om
hvordan vi formere verden og det
interesserer meg. Generelt er jeg en
ingeniør som liker å lage nye ting.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Utvikler flinke mennesker. Som
kanskje ikke høres ut til å ha noe
med teknologi å gjøre, men det har
det så absolutt. Mennesker skaper
teknologi.
Hva fokuserer du på innen
teknologi/innovasjon?
Sikkerhet og personvern.
Hvorfor er det spennende?
Fordi det er helt nødvendig at vi
tar det mer på alvor fremover. …
også er det spennende å tenke som
en angriper.
Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
Det er kanskje ingen kontrovers,
men det fascinerer meg at vi kan ha
så sterke krav til sikkerhet i fysiske
produkter. Men for elektroniske
produkter og tjenester – er det så

godt som fraværende. Muligens er
det ikke enda en kontroversiell sak
for mange nok. Vi har en jobb å
gjøre der!
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Underviser det nye faget
Security by Design ved UiO.
Jeg satser på å redde verden
med undervisning? Litt mindre
flåsete sagt: om bare alle som
laget ny teknologi kunne litt
mer om sikkerhet så tror jeg det
ville hjelpe mye. Så arrangerte
vi (ISF som jeg er styreleder i)
Sikkerhetsfestivalen. Det ble stort.
1000 deltakere!
Dine andre favoritteksempler på
lignende prosjekter, internasjonalt
og nasjonalt?
Spennende forslag i Frankrike
om software liability:
https://hackaday.com/2018/02/22/
france-proposes-softwaresecurity-liability-formanufacturers-open-source-assupport-ends/
I Norge er jeg glad for at det
like før jul kom en veileder
om sikkerhetskrav i offentlige
anskaffelser: https://www.
regjeringen.no/no/aktuelt/storrefokus-pa-sikkerhet-i-anskaffelser/
id2678449/
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Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Alle vil trenge kunnskap om
teknologi i betydningen hva kan den
brukes til. Jeg tror programmering
blir et yrkesfag. Sikkerhet og
personvern MÅ i enda større grad
bli en del av grunnutdanningen
innen teknologi. Her skjer det
heldigvis mye.
Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette? Vi er gode på personvern i
Norge. Kan bli bedre, men er bedre
enn mange. Det må vi ivareta.
Et favoritt fremtidssitat?
The world is how we shape
it! Sopra Steria sin nye tagline.
Noe cheesy kanskje, men jeg liker
budskapet. Vi er ikke offer for
utviklingen. Vi skaper den verden vi
vil leve i.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Jeg håper alle får med seg at vi
trenger å ta sikkerhet på større
alvor i utviklingen av teknologi. Det
må tidligere på banen. Ikke noe mer
«we can adde security later».

KURS SPØRSMÅL
Hva menes med privacy by design?
a) Å bygge personvern inn i produkter
b) Å sikre at ingen kopierer tjenestene
dine
c) Å utvikle et bedre personvern i
offentlig sektor

Hva kaller Sopra Steria kaller seg for?
a) Ende – til - ende leverandør
b) Et verdensledende konsulentfirma for
digitale tjenester
c) En eksperttjeneste for personvern

Hva har Sopra Steria prioritert høyt?
a) Utvikle gode tjenester
b) Utvikle gode sikkerhetssystemer
c) Å utvikle flinke mennesker

CYBERSEC
LILLIAN ROSTAD
MANAGING DIRECTOR I
BUSINESS CONSULTING
SOPRA STERIA

RIKTIG SVAR
Å bygge personvern inn i produkter

Ende – til - ende leverandør

Å utvikle flinke mennesker

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

CYBERSEC med Lillian Rostad, Sopra Steria
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PODKAST #580 DN SIN PAPIRLØSE TILVÆRELSE. JULIE LUNDGREN, DAGENS NÆRINGSLIV

Tema

Perspektiv

DN sin papirløse
tilværelse

SOME
JULIE LUNDGREN
STRATEGI- OG
PRODUKTDIREKTØR
DAGENS NÆRINGSLIV
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med strategi- og
produktdirektør i Dagens Næringsliv, Julie Lundgren. Julie ledet
prosessen med å forberede DN på en papirløs framtid. I episoden
forteller hun hvordan de jobber med å bli mer brukerorientert
og tverrfaglig for å forberede seg på denne papirløse framtiden.
Julie deler også sine erfaringer rundt hvordan man innoverer i
en bransje med stadig strengere betingelser, samt om hva god
journalistikk handler om i en trafikk-drevet verden.

Om bedriften
Dagens næringsliv ble grunnlagt 1890 og den tredje største avisen
i Norge i dag. Dagens næringsliv, også kjent DN er en av Norges
viktigste leverandører av nyheter, historier og meninger om
næringsliv, økonomi og samfunn.

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:		

SOME

Gjest:

Julie Lundgren

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

ENTERPRISE

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Brukerorientering
Digital produktutvikling
Kritisk journalistikk
Brukertesting

Anbefalt lesing:

• Our iceberg is melting av John Kotter og
Holger Rathgeber fra 2005.
• Rapperen Leo fra MGPjr sin låt “Lære”
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Podkast #580

I fjor ledet jeg
et stort strategi- og
omorganiseringsprosjekt
som omfattet hele
selskapet. Implementering
pågår fortsatt, alt er ikke
perfekt, men essensen er at
DN skal bli et brukerdrevet
mediehus.
- Julie Lundgren

SOME med Julie Lundgren, Dagens Næringsliv
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i innovasjon?
Jeg startet som redaksjons
assistent og tilkallingsvikar som
journalist i VG. Trodde en stund
at jeg ville bli journalist, men fant
ut at jeg kunne kombinere det jeg
lærte på skolen (ledelse og org.
psyk) med mediebransjen gjennom
Schibsted sitt traineeprogram.
Deretter har jeg tatt de mulighetene
som har bydd seg, og tror ikke jeg
har hatt én jobb mer enn 2,5 år.
Jeg er en person som ikke lager
femårsplaner, men alltid vil noe
nytt eller gjøre noe mer, og gjerne
fikser problemene til folk. Eller i
hvert fall prøver å fikse dem!
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Det viktigste DN gjør kan
oppsummeres slik: Vår kritiske
journalistikk gjør leserne klokere
og næringslivet bedre. DN
avslører maktmisbruk gjennom
undersøkende og avslørende
journalistikk – og rapporterer,
forklarer og gir perspektiv på
utviklingen i samfunns- og
næringslivet.

Hva fokuserer du på innen
teknologi/innovasjon?
I fjor var jeg prosjektleder
for et strategi - og
omorganiseringsprosjekt
som omfattet hele selskapet.
Implementering pågår fortsatt, alt
er ikke perfekt, men essensen er at
DN skal bli et målgruppeorientert
mediehus.

Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Hovedprosjektet mitt det siste året
har vært en omorganisering av DN
for å jobbe mer brukerorientert og
tverrfaglig slik at DN «blir forberedt
på en papirløs tilværelse», som det
heter i strategien vår. Vi måtte også
nedbemanne og det var ganske tøft
i perioder.

Hvorfor er det spennende?
Fordi mediebransjen og
nyhetsmedier er samfunnets
fjerde statsmakt og essensielt for
demokratiet. DN må også overleve
i en fremtid som kan og vil bli
heldigitalt. Det krever endringer.

Dine andre favoritteksempler på
lignende prosjekter, internasjonalt
og nasjonalt?
Vi lar oss så klart inspirere av
andre, som f.eks Financial Times og
FINN.

Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
Det irriterer meg litt når folk
kommer trekkende med den gamle
reglen «Hvis Henry Ford hadde
spurt folk hadde de svart en
raskere hest – de skjønte ikke at de
trengte bil». Å være brukerorientert
handler ikke om å spørre folk om
hva de vil ha og lage akkurat det de
sier. Det handler om å bry seg om
målgruppen som skal konsumere
det du skriver, filmer, designer,
koder etc.
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Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Det er viktig å investere i
engasjement og kunderelasjoner,
ikke bare for å lykkes som et

selskap i mediebransjen, men også
internt i organisasjonen. Involvere
og engasjere både kunder, brukere
og medarbeidere.
Et favoritt fremtidssitat?
«Livet er et lære, man må alltid
lære» Mayoo, Paradise Hotelldeltager 2016.
Viktigste poeng fra vår samtale?
Ikke vent for lenge med å gjøre
endringer.

KURS SPØRSMÅL
Hva er én ting Dagens Næringsliv har
gjort for å bli mer brukerorientert?
a) De har etablert en målgruppeavdeling
b) De har skapt en egen algoritme
c) De gjør daglige spørreundersøkelser

Hva skal til for at mediene kan overleve i
en papirløs fremtid?
a) Mediene må skrive om akkurat det
brukerne ønsker
b) Mediene må samle midler og ta
mer betalt for nettbaserte løsninger i
fremtiden
c) Mediene må forstå brukerne uten å
agere etter nøyaktig det de ønsker

Hva går konseptet Hele Norge snakker
ut på?
a) At to som er helt uenige treffes for å
diskutere fra hvert sitt ståsted
b) At DN utfører brukertesting over hele
landet
c) At representanter for alle fylker i
Norge treffes og diskuterer fra hvert sitt
ståsted

SOME
JULIE LUNDGREN
STRATEGI- OG
PRODUKTDIREKTØR
DAGENS NÆRINGSLIV

RIKTIG SVAR
De har etablert en målgruppeavdeling

Mediene må forstå brukerne uten å agere
etter nøyaktig det de ønsker

At to som er helt uenige treffes for å
diskutere fra hvert sitt ståsted

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

SOME med Julie Lundgren, Dagens Næringsliv
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PODKAST #584 PRIVATE SECTOR LEADER. INGJERD BLEKELI SPITEN, DNB

Tema

Perspektiv

Private Sector Leader

FINTECH
INGJERD BLEKELI SPITEN
KONSERNDIREKTØR,
PERSONMARKEDET
DNB
Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Konserndirektør
for Personmarkedet i DNB, Ingjerd Blekeli Spiten, om at vi i
fremtiden vil trenger trenge mennesker som forstår og utnytter
de mulighetene som ligger i ny teknologi – og i samspillet mellom
menneske og maskin. Hvordan lykkes DNB med å ikke bare hente
inn rett kompetanse og de riktige menneskene, men også med
å ta disse menneskene med seg inn i fremtiden? Og hvordan
jobber en organisasjon som DNB, som Nordens nest største
finanskonsern, for bli best på å hjelpe sine kunder i hverdagen?

Om bedriften
DNB ASA er Norges største finanskonsern, med en egenkapital på
ca 250 milliarder kroner per juni 2019. Konsernet ble grunnlagt 4.
desember 2003 etter en fusjon mellom Den norske Bank (DnB)
og Gjensidige NOR. Selskapets største aksjonær er den norske
stat ved Nærings- og handelsdepartementet (34 prosent), nest
størst er Sparebankstiftelsen DNB (ca. 8 prosent). Selskapet
skiftet navn i november 2011 til DNB. DNB er Nordens nest største
finanskonsern etter den svenske banken Nordea. DNB forvalter
en kapital på 2898 milliarder kroner, og har totale utlån på 1535
milliarder kroner til kunder per 31. mars 2016. Konsernet har sitt
hovedkontor og forretningsadresse i Bjørvika i Oslo.

Refleksjon
DNB er gode på nøytralisere kjønnbalansen i sine stillinger. Hvilken
styrke gis bedrifter med å være kjønnsbalansert?

Tema:		

FINTECH

Gjest:

Ingjerd Blekeli Spiten

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

ENTERPRISE

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•
•

Visjoner for fremtiden
Endringskompetanse
Kundebehov
Personmarkedet
Mangfold

Anbefalt lesing:

• E24 podden til Marius Lorentzen
• Shifter podden
• LØRN podden så klart
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Podkast #584

Vi har en
kultur som er veldig
positiv, fremoverlent
og med ekstrem
endringskompetanse. Den
endringskompetansen som
finnes i DNB er veldig
sterk og dette er noe vi er
stolte av, men det er også
helt vesentlig for å gå inn i
fremtiden.
- Ingjerd Blekeli Spiten

FINTECH med Ingjerd Blekeli Spiten, DNB
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i teknologi?
Mamma og leder – Jeg hadde alltid
vært interessert i den tids tech fag
(naturfaglinja) og valgte it og
kommunikasjon som spesialisering
siste året på siviløkonomstudiet.
Teknologi interessen vokste
for alvor da jeg begynte som
Product marketing manager i
Ericsson i 1997, 26 år gammel –
første kvinne, første siviløkonom
inn i ingeniørenes høyborg.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Fornøyde kunder – utvikle de beste
produktene og tjenestene. Krever
tydelig ledelse og velfungerende
team som tar selvstendige
avgjørelser. Rigge organisasjonen
for å løpe raskere – uten at vi går
på akkord kvalitet.
Hva fokuserer du på innen
teknologi?
Fix bacis = 80%, så kan vi gjøre
alt det andre. For kundene så skal
ting funke. Hjelper ikke med supre
funksjoner om du ikke får logget
inn i nettbanken. Nye innovative
tjenester 20%. Jeg liker å finne
nye anvendelser av eksisterende
løsninger.
126 FINTECH med Ingjerd Blekeli Spiten, DNB

Hvorfor er det spennende?
Ligger enorme muligheter i bruken
av data - mer personifiserte
produkter og tjenester, bedre
kontroll for kunden.
Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
Anvendelse av data, regelverk vs
det å lage gode tjenester som
kunden ønsker.
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Lansering av den nye mobilbanken
vår - et prosjekt som har krevd
stor samhandling på tvers av
fagdisipliner og hvor vi har
jobbet på en helt ny måte enn
tidligere: korte beslutningslinjer,
hyppige oppdateringer og et
team som har fått stor frihet
til å prioritere og bestemme.
Og et tredjeparts-samarbeid
som Fremtind og Foundry.
Dine andre favoritt-eksempler på
din type teknologi internasjonalt og
nasjonalt?
Norge: Jeg likte Payr (nå kjøpt
av Hudaya, og lagt ned tjenesten
jeg likte). Likte å få tips om hvor jeg
kunne spare penger Internasjonalt:
Digger Spotify.

Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Endrings-kompetanse/livslang
læring Forståelse for hvordan man
kan utnytte teknologi Mangfold
– kompetanse, perspektiver og
erfaring
Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
Et unikt samarbeid mellom
privat og offentlig sektor
+ samarbeid mellom
bankene. BankID, BankAxpet,
Vipps og Fremtind er eksempler på
dette. Stadig mer fokus på livslang
læring og verdien av å utvikle egne
ansatte.
Et favoritt fremtids-sitat?
Just do it!

Viktigste poeng fra vår samtale?
I fremtiden trenger vi mennesker
som kan forstå og utnytte
mulighetene som ligger i ny
teknologi – samspill mellom
menneske og maskin. Handler
om forenkling – utvikle produkter
og tjenester som gjør hverdagen
enklere for folk. Skal ikke utvikle
alt alene – med samarbeid når vi
mål.

KURS SPØRSMÅL
Hva gjør DNB for å attrahere til kvinner?
a) De har et tydelig uttalt mål om å
ansette flere kvinner
b) De ser etter kompetanse uavhengig av
kjønn
c) De har kvotering i
ansettelsesprossesser og med en gitt
bestemt fordeling mellom menn og
kvinner

Hva er viktig å tenke på ved ansettelse i
et selskap som blir digitalisert og endrer
seg raskt?
a) Få sine ansatte til å utvikle seg med
endringene som skjer
b) Alltid jakte på nye hoder som kan
svare med passende kompetanse til den
digitale omveltningen
c) Ha ordninger for å flytte ansatte til
avdelinger med arbeidsoppgaver de
mestrer når nye hoder til slutt må overta
deres stillinger på grunn av nødvendig
digital kompetanse

Hva vil DNB være gode på?
a) Hjelpe kunden best mulig i hverdagen
med fokus på å fikse “the basics” for
sine kunder
b) Skape nye innovative løsninger for
kunden - løsninger de kanskje ikke visste
de trengte
c) Ansettelse av kvinner, også i
lederstillinger

Få sine ansatte til å utvikle seg med
endringene som skjer

Hjelpe kunden best mulig i hverdagen
med fokus på å fikse “the basics” for
sine kunder

FINTECH
INGJERD BLEKELI
SPITEN
KONSERNDIREKTØR,
PERSONMARKEDET
DNB

RIKTIG SVAR
De ser etter kompetanse uavhengig av
kjønn

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

FINTECH med Ingjerd Blekeli Spiten, DNB
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PODKAST #585 OVERLEVER VELFERDSSTATEN UTEN TEKNOLOGI?. LENA LUNDGREEN, MICROSOFT

Tema

Perspektiv

Overlever velferdsstaten
uten teknologi?

SOFTWARE
LENA LUNDGREEN
LEDER FOR OFFENTLIG
SEKTOR
MICROSOFT
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Leder for
offentlig sektor hos Microsoft, Lena Lundgreen, om viktigheten
av at folk er klar over at vi må gjøre noe i offentlig sektor, hvis
vi skal opprettholde det tjenestenivået vi har i dag. I podcasten
diskuterer Silvija og Lena at vi som samfunn må sette de viktige
temaene bærekraft og bruk av teknologi på agendaen, og hva
dette betyr i praksis. Lena gir oss også svaret på om det er slik at
offentlig sektor er trege til å ta i bruk ny teknologi.

Om bedriften
Microsoft Corporation er et amerikansk programvareselskap,
etablert i 1975 av Bill Gates og Paul Allen, med hovedkontor i
Redmond, Washington. Selskapets mest kjente produkter er
operativsystemene Microsoft Windows, MS-DOS og kontorpakken
Microsoft Office. Microsoft i Norge er et datterselskap av
Microsoft Europe, registrert i Irland. Selskapet driver salg overfor
detaljvarekjeder og storkunder, men har ikke egen teknologisk
utvikling i Norge. Administrerende direktør er Michael Jacobs, han
overtok etter Hege Skryseth (2010–2013).

Refleksjon
Lytt til podcast
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Debatten om bruk av norske offentlige data og mer generelt bruk
av data har mange fasetter; persondata vs annen data, gratis eller
betale, skal alle få tilgang eller er det kun noen grupper/bedrifter,
skal det skattlegges eller ikke. Hvordan sørger vi for at Norge
kan bygge nytt næringsliv på det denne dataen, tatt alt dette i
betraktning?

SOFTWARE med Lena Lundgreen, Microsoft

Tema:		

SOFTWARE

Gjest:

Lena Lundgreen

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

ENTERPRISE

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Den moderne arbeidsplass
Skyløsninger
Offentlig sektor
Bærekraft og teknologi

Anbefalt lesing:

• Weapons and tools av Brad Smith

Podkast #585

Der jeg tenker vi
kommer til å se størst
endring, som kanskje ikke
har kommet helt igang
enda, det er innenfor
helse.
- Lena Lundgreen

SOFTWARE med Lena Lundgreen, Microsoft
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i innovasjon?
Jurist som alltid har vært
interessert i teknologi. Gikk sakte
men sikkert vekk fra juss og over
til mer teknologi. Fikk 40-årskrisa
når jeg skjønte det ikke er en
eneste krone igjen i pensjon til
min generasjon med mindre vi
gjør noen store grep i offentlig
sektor. Har etter det blitt opptatt
av hvordan innovasjon kan bidra
til å opprettholde velferdsnivået i
offentlig sektor. Teknologioptimist.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Vi tilbyr skytjeneser (Azure,
Dynamics og Modern Workplace)
til offentlig sektor og norsk
næringsliv som vil være med å
løse de utfordringene Norge står
ovenfor. Jeg er også veldig stolt
av at vi, som en av de globale
skyleverandører, setter viktige tema
på agendaen: Bærekraft, regulering
av bruk av teknologi, bruk av data
(persondata og annen data) og
bransjenormer for bruk av AI.

Hva fokuserer du på innen
teknologi/innovasjon?
Bruk av algoritmer og kognitive
tjenester. Her jobber Microsoft
sammen med våre partnere og
kunder for å se hvordan vi kan
bruke denne teknologien best mulig
for å levere bedre og mer effektive
tjenester.
Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
Debatten om bruk av norske
offentlige data og mer generelt bruk
av data. Det har mange fasetter;
persondata vs annen data, gratis
eller betale, skal alle få tilgang eller
er det kun noen grupper/bedrifter,
skal det skattlegges eller ikke,
hvordan sørger vi for at Norge kan
bygge nytt næringsliv på det osv.
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Mye skjer innenfor helse; Bruke
store mengder data for å finne
årsaker og sammenhenger til
sykdommer mennesker ikke kan
se og bruk av teknologi som gjør
at folk kan bo lengre hjemme.
Kraftbransjen gjør mange veldig
innovative ting, både for å holde
nettet stabilt (kritisk infrastruktur),
for å kunne gi oss forbrukere
bedre innsikt i forbruk, samt å
tilrettelegge for nye forretnings
modeller for kjøp og salg av kraft.
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Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Problemløsing og nysgjerrighet.
Men også kunnskap som gir
forståelse for hvordan teknologi
kan brukes.
Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
Vi har en unik mulighet til å skaffe
oss utdannelse som kan bidra til
problemløsning. Jeg håper at det
er riktig fundament og at måten vi
innretter vårt utdannelsessystem
på bidrar. Men vi må være mer
sultne på å løse problemer.
Et favoritt fremtidssitat?
De som aldri har gjort en feil,
har aldri prøvd noe nytt. (Albert
Einstein).

KURS SPØRSMÅL
Hva er Azure?
a) Microsoft sin egen skyløsning
b) Google sin egen skyløsning
c) Amazone sin egen skyløsning

I hvilken offentlig sektor vil vi se størst
endring i bruken av teknologi?
a) Barnnvesenet
b) Politiet
c) Helsevesenet

Hvilket klimamål har Microsoft?
a) Bli karbonnøytrale
b) Bli karbon negative
c) Bli karbon positive

SOFTWARE
LENA LUNDGREEN
LEDER FOR OFFENTLIG
SEKTOR
MICROSOFT

RIKTIG SVAR
Microsoft sin egen skyløsning

Helsevesenet

Bli karbon negative

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

SOFTWARE med Lena Lundgreen, Microsoft
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PODKAST #588 KUNDEOPPLEVELSE SOM FORRETNINGSMODELL. BERIT BRAUT, VISMA GROUP

Tema

Perspektiv

Kundeopplevelse som
forretningsmodell

LØRNBIZ
BERIT BRAUT
DIRECTOR OF CUSTOMER
EXPERIENCE
VISMA GROUP
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med director of
customer experience, Visma Group, Berit Braut. Berit forteller
om hvorfor det i en digital verden nå er blitt viktig å være
oppmerksom på de små tingene som utgjør en forskjell og skaper
WOW-øyeblikk for kundene. I podcasten diskuterer Silvija og Berit
hva som egentlig ligger i begrepet customer experience, og hva
det er som faktisk driver kundeverdi.

Om bedriften
Visma er en leverandør av programvare, outsourcingstjenester,
innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt
IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma har omkring
400 000 kunder i Nord-Europa. Konsernet har over 9 500 ansatte
og hadde i 2018 en omsetning på NOK 11 300 mill. I dag består
konsernet av de fem virksomhetsområdene: Software, Business
Process Outsourcing, Commerce Solutions, Retail IT og Consulting.
Hovedkontoret ligger på Skøyen i Oslo, og Visma har fler enn 100
kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland, England,
Irland, Romania, Polen og Latvia.

Refleksjon
Lytt til podcast

“Alle” er kundeorienterte, men få har et bevisst forhold til hva det
betyr. Så hva kan man gjøre for å faktisk bli kundeorienterte og
forstå hva det betyr? Berit kommer med noen forslag i episoden,
hva mener du er gode tiltak?

Tema:		

LØRNBIZ

Gjest:

Berit Braut

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

ENTERPRISE

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Kundereisen
Omorganiseringer
Kundeverdi
Forenkling

Anbefalt lesing:

• Harvard business review
• The Customer Catalyst: How to Drive
Sustainable Business Growth in the
Customer Economy av Daniel Bausor
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LØRNBIZ med Berit Braut, Visma group
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Man kan ha et
veldig godt produkt
og moderne teknologi
isolert, men det er
først når kunden ser
verdi i anvendelsen av
teknologien det kan
kommersialiseres og skape
forretningsverdi.
- Berit Braut

LØRNBIZ med Berit Braut, Visma group
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i innovasjon?
34 år, kommer opprinnelig fra
fjellbygda Oppdal i Trøndelag og bor
på Frogner i Oslo med min samboer.
Har alltid hatt en interesse for nye
måter å løse ting på ved å forbedre
og forenkle.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?  
Vi digitaliserer og utvikler bedrifter,
organisasjoner og offentlig sektor
gjennom å utvikle Software som gir
de mulighet til å drive så effektivt
og lønnsomt som mulig.
Hva fokuserer du på innen
innovasjon?
Jeg brenner for å skape gode
kundeopplevelser gjennom hele
kundereisen fra start (awareness)
til slutt (end or extend). Jeg drives
av å finne det punktet hvor magien
skjer, nemlig der hvor kundenes
forventninger møtes og maksimal
forretningsverdi skapes.
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Hvorfor er det spennende?
Man kan ha et veldig godt produkt
og moderne teknologi isolert, men
det er først når kunden ser verdi
i anvendelsen av teknologien det
kan kommersialiseres og skape
forretningsverdi.

Dine andre favoritteksempler på
lignende prosjekter, internasjonalt
og nasjonalt?
Tibber, Gjensidige, Telenor,
DNB og NAV har gjort større og
mindre prosjekter med fokus på
kundereise.

Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
Organisasjoner som hevder de
er kundeorientert, men har aldri
gjennomført en reell mapping eller
validert de antakelsene man har
internt med kunder, og heller ikke
har et systematisk rammeverk
de jobber etter eller måling av
resultater.

Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden? I en digital verden
er det viktig å være oppmerksom
på de små tingene som utgjør
en forskjell og skaper WOWøyeblikk for kundene. I tillegg vil
kreativitet aldri gå ut på dato.

Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Sammen med mitt team har jeg
jobbet frem et rammeverk som
gjør oss i stand til å analysere
alle delene av kundereisen og
se dette i sammenheng med
organisasjonsstrukturen og hva vi
må endre på for å tilpasse oss det
som driver verdi og beslutninger
hos kunden.

Hva gjør vi unikt godt i Norge
relatert til alt dette?
Arbeidskraft i Norge er dyrt som
gjør at vi må ta nøye og kreative
vurderinger på hvor i verdikjeden
vi bruker mennesker og hvor det
lønner seg å digitalisere.

Et favoritt fremtidssitat?
"Mennesker må behandles ulikt for
å behandles likt".
Viktigste poeng fra vår samtale?
De organisasjonene som innser
at kundeopplevelse er en
forretningsmodell og tar de
nødvendige grepene nå, og ikke
minst i oppgangstider, er de som vil
overleve nedgangstider og fortsatt
være i markedet i 2030.

KURS SPØRSMÅL
Hva gjør Visma?
a) Forenkler og effektivisere
administrative prosesser
b) Får toppledere til å engasjere seg i
bærekraftige teknologiske løsninger
c) Skaper innovative teknologiske
tjenester for små bedrifter

Hvordan skiller Tibber seg fra andre
strømselskaper i Norge?
a) De satser på fornybare energikilder
b) De har prismatching på
strømtjenestene sine og gir alltid laveste
pris på markedet i forhold til andre
aktører
c) De jobber aktivt med data for å gi
kunden det kunden vil ha, og ikke det
selskapet tror kunden vil ha

Mener Berit vi trenger flere siloer for
å mestre framtidens utfordringer i
markedsføringsbransjen?
a) Ja, vi kommer til å ha bruk for enda
flere eksperter og spesialiser
b) Nei, vi må rive siloene og jobbe på
tvers av fagfelt
c) Vi trenger flest eksperter, men også
noen som er gode til å jobbe tverrfaglig

LØRNBIZ
BERIT BRAUT
DIRECTOR OF
CUSTOMER EXPERIENCE
VISMA GROUP

RIKTIG SVAR
Forenkler og effektivisere administrative
prosesser

De jobber aktivt med data for å gi
kunden det kunden vil ha, og ikke det
selskapet tror kunden vil ha

Nei, vi må rive siloene og jobbe på tvers
av fagfelt

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

LØRNBIZ med Berit Braut, Visma group
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PODKAST #603 DIGITALISERING I BUTIKKENE. GINA BLOMBERG, CGI

Tema

Perspektiv

Digitalisering i butikkene
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med løsningsarkitekt
og seniorkonsulent i CGI, Gina Blomberg. CGI er et IT og business
konsulentselskap som hjelper bedrifter med utvikling av gode
systemer med fokus på digitalisering. I episoden snakker Silvija
og Gina om utviklingen i retailbranjsen; hvorfor har retailbransjen
gått fra individualiserte løsninger fra starten av 2000-tallet til
standariserte løsninger i dag? Gina forteller også om fremtidens
apotekløsning og hva en løsningsarkitekt egentlig jobber med.

RETAIL
GINA BLOMBERG
LØSNINGSARKITEKT OG
SENIORKONSULENT
CGI
Podcaster gjort i samarbeid med:

Om bedriften
CGI ble grunnlagt i 1976 og er blant de største IT- og
bedriftskonsulenttjenestefirmaene i verden. CGI opererer
på hundrevis av steder over hele verden, og leverer
ende-til-ende tjenester og løsninger, inkludert strategisk IT- og
forretningsrådgivning, systemintegrasjon, intellektuell eiendom og
administrerte IT- og forretningsprosesstjenester.

Refleksjon
Hvorfor må butikker se på nye strategier og nye måter å selge på,
og hvordan vil dette påvirke utdanningsløp innenfor retail? Bør
studieløpene hel omvendes umiddelbart, eller ses kunnskap fra
tradisjonell drift av butikker som nyttig i fremtidens mer digitale
handelsreise?
Lytt til podcast

Tema:		

RETAIL

Gjest:

Gina Blomberg

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

ENTERPRISE

Innspilt:

BERGEN

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Digitalisering i butikker
Netthandel vs. fysiske butikker
Vareflyt
Endringer

Anbefalt lesing:

• CGI.no
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RETAIL med Gina Blomberg, CGI
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Vi er i endring, så
det å ha nysgjerrighet å
være åpen er utrolig viktig.
Ta de mulighetene som
kommer, det er noe jeg har
fått mye igjen for.
- Gina Blomberg

RETAIL med Gina Blomberg, CGI
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Intervju
Utdanning og hobby?
Utdannet Foretaksøkonom,
2-årig etatsutdanning fra
Sjøforsvaret. Hobbyer er mye
håndarbeidsrelatert, men også
en del engasjement i frivillige
organisasjoner innen idrett og
kultur
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i innovasjon?
En økonom som via litt
tilfeldigheter havnet i denne
bransjen, stortrives og er veldig
spennende å jobbe med å utvikle
kunder og lære ny teknologi. Startet
med IT i min tid i Sjøforsvaret med
jobb på systemkontoret hvor jeg
fikk være med på utvikling av lager/
logistikk systemer.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Å være rådgivere og bidra til å
hjelpe kundene våre med utvikling
av gode systemer for å støtte
deres forretningsprosesser og
på digitaliseringsreisen deres.
Spennende og utfordrende for
detaljhandel som er det jeg har
jobbet med de siste 20 årene.

138 RETAIL med Gina Blomberg, CGI

Hva fokuserer du på innen
teknologi/innovasjon?
Utvikling innen retail, innen
forretningssystemer – mye
spennende. Siste halvannet år også
en bratt læringskurve på ny bransje:
Apotek.
Hvorfor er det spennende?
Noe av det som er mest spennende
er å få lære nye bransjer og hvordan
vi kan hjelpe dem til å skape
nye moderne og brukervennlige
løsninger for å løse de utfordringen
som de ulike bransjene har.
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Jobber på ett stort prosjekt som
løsningsarkitekt hvor vi skal innføre
nytt reseptur og kassesystem for
en apotek kjede i Norge. Har også
deltatt i et par mindre prosjekter –
oppgradering av en kunde til nyere
versjoner og oppstart av ny butikk
for en kunde.
Dine andre favoritteksempler på
lignende prosjekter, internasjonalt
og nasjonalt?
Har vært heldig å jobbe på ulike
prosjekter for ulike kunder både i
Norge og Danmark i løpet av mine
år i denne bransjen.

Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Å ha evnen til å tenke nytt og
hele tiden være nysgjerrig på ny
teknologi og nyutvikling.

KURS SPØRSMÅL
Hva er noen av utfordringene ved at
farmasi - og apotekbransjen omstiller
seg med å gå over til nettløsninger?
a) Etiske problemstillinger med at
kundene kan kjøpe reseptpliktige
medisiner uten farmasøyt
b) Etiske problemstillinger med hvor mye
persondata som skal lagres
c) Etiske problemstillinger ved at varene
blir vanskeligere å få tilgang på for
kundene

Hvilken endring forekommer i
butikkbransjen i dag?
a) Det blir mindre netthandel og mer
bruk av tradisjonelle butikker
b) Det er ikke like viktig lenger med
vareflyt og vareplassering
c) Det blir økt digitalisering i
butikkbransjen

Hva er viktig i butikkbransjen ifølge Gina
Blomberg?
a) Å unngå nye betalingsløsninger
b) Å ha vareflyt og fokusere på å ha de
rette varene
c) Å ha mange ansatte og mer
administrasjon

RETAIL
GINA BLOMBERG
LØSNINGSARKITEKT OG
SENIORKONSULENT
CGI

RIKTIG SVAR
Etiske problemstillinger med hvor mye
persondata som skal lagres

Det blir økt digitalisering i butikkbransjen

Å ha vareflyt og fokusere på å ha de rette
varene

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

RETAIL med Gina Blomberg, CGI
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PODKAST #613 OPPGRADERE SYSTEMET, ELLER SKREDDERSY ET NYTT?. MONICA BEATE TVEDT, SOPRA STERIA

Tema

Perspektiv

Oppgradere systemet,
eller skreddersy et nytt?
Hvordan kan man koble gamle større systemer, opp mot de nye
løsningene? Og når skal man bare starte helt på nytt å lage en ny
skreddersydd løsning? I denne episoden av #LØRN snakker Håkon
med Avdelingsleder for .net utvikling i Sopra Steria, Monica Beate
tvedt, om det å ha fokus å være målbevisst.

SOFTWARE
MONICA BEATE TVEDT
AVDELINGSLEDER FOR
.NET UTVIKLING
SOPRA STERIA
Podcaster gjort i samarbeid med:

Om bedriften
Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen
digitalisering og hjelper store private selskaper og offentlige
virksomheter med å ta digitalt lederskap, med ønske om å skape
verdi for kundene og samfunnet. Sopra Steria vil bidra til en
bedre og mer bærekraftig fremtid, og i Norge har selskapet 1800
medarbeidere, som ikke bare har sikret en årlig omsetning på
2,7 milliarder kroner i 2019, men også sørget for at Sopra Steria
de 4 siste årene er blitt rangert som Norges beste arbeidsplass.
Hovedkontoret befinner seg med f på toppen av Posthuset i Oslo
sentrum, og selskapet har også kontorer i Trondheim og Stavanger.

Refleksjon
Lytt til podcast

Det å levere gode systemer og løsninger for bedrifter er vanskelig
om man ikke har vært en del av deres arbeidsdag og selv sett
om den funker så effektivt som man trodde. Hvorfor følges ikke
installasjoner opp mon tro?

Tema:		

SOFTWARE

Gjest:

Monica Beate Tvedt

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

ENTERPRISE

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Håkon Raugland

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Utviklingsløpet
Brukertesting
Monica sin reise
Jobbe målbevisst

Anbefalt lesing:

• The originals
• The four agrements
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Du må gå igjennom
arbeidshverdagen til de
som faktisk skal bruke
løsningen du utvikler, for å
faktisk se at produktet du
utvikler fungerer like bra
for deres hverdag som du
tror det gjør
- Monica Beate Tvedt

SOFTWARE med Monica Beate Tvedt, Sopra Steria
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Intervju
Hva leverer din organisasjon,
enklest forklart?
Vi lager skreddersøm, altså
systemer som er laget spesifikt
for en kunde. Dette er da ikke en
plattform eller noe som vi prøver
å tilpasse. Vi går inn hos kunden
og ser på deres behov, så lager vi
det. Vi designer og prøver å ha alt
i skyen. Vi lager løsninger som gir
bedre nytteverdi for kunden.
Hva gjør du på jobb?
Akkurat nå er jeg ansvarlig for tre
ulike avdelinger hvor fellesnevneren
er .NET. Vi har fullstack .NETutvikling (C#), DevOps og
microtjenester, hvor vi fokuserer på
å dele opp de større monolittene
som vi ser ute hos kundene, samt
bidra til rådgivning og utvikling. Vi
har også mixed reality som bygger
på .NET, hvor vi har ulike løsninger
tilbudt gjennom HoloCare. Dette
kan eksempelvis være programvare
for kirurger som hjelper til med
planleggingen av kirurgi.
Hvilke utfordringer møter dere på?
Vi møter ofte kunder som har veldig
mange ulike systemer allerede,
gjerne noen som er ti år gamle og
benytter ulike teknologier. Nøkkelen
er å se på hvordan vi kan bygge

alt på nytt igjen og samtidig se på
hvilke deler man kan bygge videre
på og til slutt ende opp med en
løsning hvor alle systemene prater
med hverandre. Vi må derfor evne
å se hvordan man kan koble gamle,
større systemer på noe nytt og
bedre.
Dine viktigste prosjekter den siste
tiden?
Siden i sommer har jeg vært
ute hos Kværner og jobbet som
utvikler og arkitekt. Der hadde vi
en case hvor vi gikk inn og skulle
digitalisere arbeidsrutinene hos
Kværner sine verft. Da gikk vi inn
og bygde alt fra bunnen av – både
plattformer, mobilapplikasjoner,
hvordan data sendes fra denne
mobilapplikasjonen og opp i skyen
etc. Mobilapplikasjonene vi utviklet
har forenklet arbeidshverdagen
til operatørene. Kværner har ulike
sjekklister på verftene sine som
operatører går gjennom. Tidligere
printet man ut et ark om morgenen
og ga dette til operatører som
gikk gjennom sjekklisten for hånd.
Med vår mobilapplikasjon kan
operatørene nå gå rundt og ta
bilder av stilas og andre ting og ta
notater via appen.
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KURS SPØRSMÅL
Hvordan kan man skape gode løsninger
og systemer for en bedrift?
a) Utfylle kriteriene bedriften har satt
opp og ha gode testrunder
b) Gå gjennom arbeidsdagen til de som
faktisk skal bruke løsningen
c) Tenke selv hva som kan være med
å effektivisere bedriftens gjøremål og
komme med egne forslag til løsninger

Hva er viktig å tenke på etter at et
system er levert til bedriften?
a) Ha en logg som viser hvilke funksjoner
som faktisk blir brukt for å etterhvert
slette dem
b) Alltid tenke at noe kan utvikles videre
og adde funksjoner
c) At null feedback betyr bra jobbet

Hva mener Monica er viktig for å oppnå
resultater?
a) Planlegging 1 til 2 år frem i tid med
flere delmål
b) Koble sammen gode kontakter og
være flink til å bygge nettverk
c) Ikke planlegge fremtid, men ta heller
gode valg i nuet

SOFTWARE
MONICA BEATE TVEDT
AVDELINGSLEDER FOR
.NET UTVIKLING
SOPRA STERIA

RIKTIG SVAR
Gå gjennom arbeidsdagen til de som
faktisk skal bruke løsningen

Ha en logg som viser hvilke funksjoner
som faktisk blir brukt for å etterhvert
slette dem

Ikke planlegge fremtid, men ta heller
gode valg i nuet

Scann og besøk bedriften
https://www.soprasteria.com/
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PODKAST #616 TO BE OR NOT TO BE FOR RETAIL. ANETTE OTTAR, TIETOEVRY

Tema

Perspektiv

To be or not to be for
retail

RETAIL
ANETTE OTTAR
SVP, RETAIL & LOGISTICS
TIETOEVRY

Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med SVP for Retail
og logistikk i TietoEVRY, Anette Ottar. TietoEVRY er et ledende
software selskap innen digitale tjenester og programvare. I
episoden forteller Anette om hvilke muligheter som ligger innenfor
online retail, hvordan retail henger sammen med software, samt
hva som er så spesielt med 5G-nettverket når det kommer til
retail.

Om bedriften
TietoEVRY er et software-selskap som skaper digital fordel for
bedrifter og samfunn. TietoEVRY er et ledende selskap innen
digital tjeneste og programvare med lokal tilstedeværelse og
globale muligheter. Selskapet har hovedkontor i Finland, og
sysselsetter rundt 24 000 eksperter over hele verden. Selskapet
betjener tusenvis av bedriftskunder og offentlig sektor i mer enn
90 land.

Refleksjon
Lytt til podcast

I en verden hvor det meste digitaliseres og mye av retail blir
online, hvordan skal de mindre merkevarene tenke for å overleve
når de større merkevarene stiller mer økonomisk rustet ved behov
for omveltningen til online drift?

Tema:		

RETAIL

Gjest:

Anette Ottar

Språk:		
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Persepktiv:

ENTERPRISE

Innspilt:
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Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•
•

Konkurrenter vs. samarbeidspartnere
Forenkling
5G
Fleksibilitet
Gaming i rekruttering

Anbefalt lesing:

• Essensen av business - Mine metoder av
Jacob Schram
• Marketing strategy av Kumar, LSE
Artikler, tips fra kollegaer og venner
• Podcasts – LØRN
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Den som klarer
koble offline and online
business og skape
konkurransefortrinn, de vil
bli de digitale vinnere
- Anette Ottar

RETAIL med Anette Ottar, TietoEVRY
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i innovasjon?
Har jobbet med teknologi hele
livet, ca 25 år til sammen. Min
første mobil fikk jeg i 1994. Jeg var
den første i min vennekrets med
egen mobil, og da var teknologiinteressen tent.
Hva er det viktigste dere gjør
på jobben?
Skape verdi for kunder, deres
kunder og ansatte, å være en
rådgiver – være på lag med og i
front av kunden. Det å omsette
trender til noe forståelig og
relevant. Vi har vært dyktige på å
rekruttere yngre ressurser gjennom
graduales program også. EVRY
bruker digitale verktøy (gaming)
for å tiltrekke oss og rekruttere
graduates, dette har resultert i flere
kvinnelige graduates.
Hva fokuserer du på innen
innovasjon?
Forenkle kundens hverdag, sørge
for å skape verdi. Ofte er det
enkle det beste, og vi tar gjerne
en problemstilling vi kjenner til at
kunden – bransjen - er opptatt av,
og forsøker å løse dette. Vi ser på
hvilke muligheter teknologi kan gi.
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Hvorfor er det spennende?
Det handler om å skape nye
muligheter og frihet for oss
alle. Vi må ta med det beste fra
begge verdener, offline og online.
Det handler om mennesker,
kompetanse og adferd – få fyrt opp
dynamikken. Den som klarer koble
offline og online business vil bli de
digitale vinnerne.
Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
Frykt for internasjonale store
aktører som spiser av lokale
varehandelsmarked i Norge,
samtidig veldig krevende og
prioritere nødvendige ressurser til
innovasjon og fornyelse.
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Bare butikk! Prosjekt for kobling av
online og offline kjøpsopplevelser
ved å se på utvikling av plattform
som kan understøtte dette. Det
handler om å forstå at det å gå
online skal understøtte det du
gjør offline. Vi har jobbet tett med
Posten som kunde og Telenor som
partner for tjenesten Post i butikk
og erstatte kobber med 5G, økt
fleksibilitet og ny teknologi.

Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Nysgjerrighet og kontinuerlig
læring, endringsvillig, kunne dele
kompetanse og erfaring, mobilisere
team og medarbeidere.
Hva gjør vi unikt godt i Norge
relatert til alt dette?
Vi kaster oss fort over nye trender,
vi er åpne for nye teknologi og
muligheter.
Et favoritt fremtidssitat?
Adopt, overcome, conquer.
Viktigste poeng fra vår samtale?
Innovasjon må være kundedrevet.

KURS SPØRSMÅL
Hva er spesielt med 5g nettverket når
det kommer til online retail?
a) 5g vil skape en mer intim shoppingopplevelse i høydefinisjon
b) Økt fleksibilitet i forhold til fastnett
c) Det vil forbedre og effektivisere
kundeservicen

Hvor mange prosent av all handel foregår
i fysiske butikker i følge Klarna?
a) 88 %
b) 58 %
c) 28%

EVRY brukte et utradisjonelt verktøy i
en ansettelsesprosess for å rekruttere
yngre mennesker. Hva var dette?
a) Kandidatene fikk vist sin kreativitet
ved å bruke egenvalgte digitale verktøy
b) Det ble brukt AR-briller hvor
kandidaten fikk prøve seg virtuelt i
jobben de søkte til
c) Istedenfor tradisjonelt intervju skulle
de løse oppgaver innen gaming

RETAIL
ANETTE OTTAR
SVP, RETAIL &
LOGISTICS
TIETOEVRY

RIKTIG SVAR
Økt fleksibilitet i forhold til fastnett

88 %

Istedenfor tradisjonelt intervju skulle de
løse oppgaver innen gaming

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

RETAIL med Anette Ottar, TietoEVRY
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PODKAST #617 GJENSKAP BEDRIFTEN DIN MED AI. ANNE-SOFIE RISÅSEN, IBM

Tema

Perspektiv

Gjenskap bedriften din
med AI

AI
ANNE-SOFIE RISÅSEN
EXECUTIVE PARTNER
IBM

Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Executive
Partner i IBM, Anne-Sofie Risåsen. Anne-Sofie har bakgrunn
som programmerer og har over 25 års erfaring fra IT-bransjen.
I episoden forteller hun om det IBM kaller «The Cognitive
Enterprise», som handler om å gjenskape bedrifter med AI
slik at man kan digitalisere alt fra tradisjonelt bondevett til
helsesektoren. Du vil også høre om andre spennende teknologier
og deres potensiale som eksempelvis blockchain, robotics og IOT.

Om bedriften
IBM Norge sine virksomhetsområder omfatter blant annet
analyse av store datamengder, nettskytjenester, samt sosiale
og mobile løsninger. IBM var tidligere mest kjent for å levere
infrastrukturløsninger og maskinvare. I dag er selskapet også
blant de ledende innen leveranse av IKT-tjenester og programvare
til offentlig og privat sektor. På verdensbasis har selskapet
over 430 000 ansatte i 170 land. IBM Norge har hovedkvarter på
Sundtkvartalet i Oslo og hadde ved utgangen av 2018 800 ansatte.

Refleksjon
Lytt til podcast

Kunstig intelligens kan finne svar på en grønnere, mer bærekraftig
og ressurseffektiv verden. Kan den kunstige intelligensen også
predikere hvordan all miljøpåvirkende atferd bør håndteres for å
nå utslippsfrie mål på et hvert område, og legge føringer deretter?

Tema:		

AI

Gjest:

Anne-Sofie Risåsen

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

ENTERPRISE

Innspilt:
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Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•
•
•
•

IBM
Watsen
Kunstig intelligens
Intelligente prosesser
Plattform revolusjon
Innsikt innenfor
AI løsninger

Anbefalt lesing:

• The cognitive enterprise en whitepaper
fra IBM
• HBR Ideacast - podcast Great at work av
Morten Hansen
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Det er fortsatt
mange prosjekt der de
«tradisjonelle løsningene»
må på plass, før vi kan
starte med AI, Blockchain,
Robotics, IOT etc.
- Anne-Sofie Risåsen

AI med Anne-Sofie Risåsen, IBM
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i innovasjon?
Har jobbet i IT bransjen i over 25
år og startet som programmerer,
og gikk etter hvert over i ledelse
og forretningsutvikling. Jeg har
tidligere jobbet i Capgemini,
Microsoft og Evry og jeg er i dag
i en nordisk lederrolle i IBMs
konsulentdivisjon. Jeg startet i
tradisjonelle prosjekter hvor papiret
skulle settes strøm på, og har
gjennom mine 25 år i IT bransjen
sett hvordan IT har blitt stadig
viktigere og at vi ved å etablere
innovative IT løsninger kan være
med å forbedre hverdagen for alle.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Vi hjelper bedrifter med å ta i bruk
og få det beste ut av ny teknologi.
Vi jobber også med å legge til rette
for å ha engasjerte ansatte som
hele tiden lærer seg det nye som
skjer innen deres fagområder.
Hva fokuserer du på innen
teknologi, hva er ditt hovedprosjekt
nå? Jeg jobber med prosjekter
innen området vi i IBM kaller
The Cognitive enterprise hvor
du gjenskaper bedriften din
med AI. Prosjektene har tre
150 AI med Anne-Sofie Risåsen, IBM

elementer 1) bedriften må
ha en forretningsplatformstrategi, 2) etablere intelligente
arbeidsprosesser (ved bruk av
eksponentiell teknologi), og 3)
etablere en god brukeropplevelse
for kunder og ansatte i samarbeidet
mellom menneske og teknologi.
Hvorfor er det spennende?
Prosjektene tar i bruk det nyeste
innen eksponentiell teknologi (AI,
Blockchain, IOT, Robotics).
Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
Etikk – kan vi stole på AI? og Bias i
datagrunnlaget for AI.
Dine andre viktige prosjekter siste
året?
Implementert et stort ERP
prosjekt i Helsesektoren. Det er
fortsatt mange prosjekt der de
«tradisjonelle løsningene» må på
plass før vi kan starte med AI,
Blockchain, Robotics, IOT etc.
Dine andre favoritteksempler på
din type teknologi internasjonalt
og nasjonalt? Vi startet i 2019 et
samarbeid med Yara for å etablere
en digital jordbruksplatform hvor
målet er å dyrke mer mat på den
avgrensede jorden vi har tilgjengelig
for å kunne ha nok mat til alle.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
Vi har mye data systematisert
om alle i Norge, mange registre
er digitalisert og vi har et godt
grunnlag for å lage innovative
løsninger.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Samarbeid, Kreativitet og tenke ut
av boksen, Teknologisk kunnskap:
Plattformkunnskap og intelligente
arbeidsprosesser.
Et yndlingssitat vi kan hekte på
deg?
Do less, then obsess (lånt fra
Morten Hansen).

KURS SPØRSMÅL
Hva gjør IBM?
a) Sørger for at bedrifter har god nok
sikkerhet i sine systemer
b) Hjelper bedrifter med å ta i bruk ny
teknologi
c) De vil digitalisere utdanning ved hjelp
av ulike verktøy

Hvilket prosjekt innledet IBM i Norge?
a) De skapte en digital
landbruksplattform
b) De hentet inn pilotprosjektet Digital
Skolehverdag fra Finland
c) De digitaliserte fakturaene i norske
banker

Hva mener Anne-Sofie er det unike med
Norge?
a) Vi er et lite land hvor vi tør å prøve ut
nye idéer
b) Vi er unike når det kommer til
samarbeid og kommunikasjon
c) Norge har mye data allerede
systematisert og tilgjengeliggjort for å ta
i bruk

AI
ANNE-SOFIE RISÅSEN
EXECUTIVE PARTNER
IBM

RIKTIG SVAR
Hjelper bedrifter med å ta i bruk ny
teknologi

De skapte en digital landbruksplattform

Norge har mye data allerede
systematisert og tilgjengeliggjort for å ta
i bruk

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

AI med Anne-Sofie Risåsen, IBM
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PODKAST #619 GRUNNMUREN I ALL DIGITALISERING. MERETE ASAK, CISCO NORGE

Tema

Perspektiv

Grunnmuren i all
digitalisering

NETWORK
MERETE ASAK
CTO
CISCO NORGE

Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CTO i Cisco
Norge, Merete Asak. Merete har jobbet som nettverkskonsulent
i 15 år og fokuserer alltid på hva man prøver å oppnå før man
begynner å snakke om teknologi. I Cisco jobber hun med å bygge
infrastrukturen og grunnmuren som gjør digitalisering mulig.
I episoden forteller Merete paradigmeskiftet som nå kommer
relatert til hvordan vi bygger og drifter nettverk kalt Software
Definerte Nettverk. Hun forteller også om hvordan man kan tenke
nettverksarkitektur i ende-til-ende for de nye digitale tjenestene
som skal leveres.

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

Refleksjon
Lytt til podcast

Hvem bestemmer egentlig hvilken data som er samfunnsnyttig
og må deles? Kan forbedring av samfunnet trues med at aktører
som innhenter data ønsker innsamlingen av data til egen nytte?
Vil fremtidens korrupsjon gjelde forskjellig eierskap overfor
samfunnsnyttig data dersom deling versus bruk til egen nytte av
dataen ikke avklares?
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Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
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Infrastruktur
Nettverk
Work-life balance
Edge computing
IoT
Sikker nettverksarkitektur

Anbefalt lesing:

• Sandworm: A New Era of Cyberwar
and the Hunt for the Kremlin's Most
Dangerous Hackers av Andy Greenberg
• Permanent Record av Edward Snowden
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For å ta i bruk
det nye nettverket og
den infrastrukturen som
kreves for å bruke dette
nettverket, vil det ikke
bare kreve en teknisk
endring, men det vil også
kreve at vi endrer måten vi
jobber på.
- Merete Asak

NETWORK med Merete Asak, Cisco Norge
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i innovasjon/teknologi?
Vi fikk Internett hjem veldig tidlig.
Jeg hadde en «teknologiens
magic moment» nede i kjelleren
på Vinterbro som sånn ca 14-15
åring. Når jeg innså at jeg satt ved
et tastatur og hadde mulighet til å
kunne skrive og dele innhold med
mennesker over hele verden, i løpet
av millisekunder. Da visste jeg hva
jeg måtte lære meg alt om!
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben? Det viktigste vi gjør er
å hjelpe kundene våre å lykkes
med det DE er gode på ved å
bruke vår teknologi. Vi bygger
infrastrukturen og grunnmuren som
gjør digitalisering mulig.
Hva fokuserer du på?
Jeg har jobbet som nettverks
konsulent i 15 år, og de årene
lærte meg å alltid fokusere på
hva man prøver å oppnå, før man
begynner å snakke om teknologi.
Vi snakker mye om Software
Definerte Nettverk. Dette er et
paradigmeskifte i hvordan vi har
bygd og driftet nettverk i alle år.
Jeg har også i mange år jobbet med
OT-infrastruktur, som utvidelsen av
nettverkene inn i det operasjonelle.
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Hvorfor er det spennende?
Det mest spennende med denne
endringen er muligheten til å
kunne gi sikker tilgang til data og
applikasjoner uansett hvem du
er, hvor du er, hvilken device du
ønsker å få tilgang med. En policy
som går på tvers av aksessnettet og
datacenteret.
Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
• Balansen mellom retten til et
digitalt privatliv versus behovet for
en viss overvåkning.
• At vi mennesker er hack-bare som
vi så i presidentvalget i USA, og at
noen tror de har «fri vilje».
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Gruppen jeg er leder for i Cisco
Norge jobber mye med å utvikle et
rammeverk som vil gjøre det lettere
for kundene våre å forstå HVORDAN
de skal oppnå alle de gevinster som
ny teknologi viser til.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Ingen vet hvordan fremtiden vil
se ut, men jeg HÅPER at det vil
være ekstra relevant å kunne
moral og etikk i forbindelse med
programmering og ML.

Hva gjør vi unikt godt i Norge
relatert til alt dette?
Når det gjelder utbygging av
nettverks infrastruktur er vi langt
fremme. Ofte ser Cisco som globalt
selskap til Skandinavia for tidlige
trender. Om jeg skal trekke frem
en ting jeg personlig verdsetter
høyt med hvordan vi jobber i Norge
er den tillit vi har til hverandre og
dermed kan jobbe mer effektivt.
Også den tonen som gir rom for
dialog og utfordre hverandre.
Et yndlingssitat?
Life begins at the end of your
Comfort Zone.

KURS SPØRSMÅL
Hva var spiren som startet selskapet
Cisco?
a) En idé om at kommunikasjon måtte bli
lettere
b) Rute-trafikken på tvers av forskjellige
type protokoller
c) Stadige problemer med oppkobling til
internett

Hva gjør et definert Software nettverk?
a) Automatiserer sikkerhetsløsningene
og forenkler hvordan vi drifter
infrastrukturen
b) Kobler sammen data slik at
sikkerheten blir høyere og det blir
vanskeligere å hacke systemer
c) Lager systemer slik at det blir lettere
å finne fram til informasjonen og dataen
man leter etter

Hvilken data er det viktig å gi bort og
dele?
a) Det er viktig å dele og gi bort data som
gir info om helse og sykdom
b) Det er viktig at vi gir bort den dataen
som faktisk hjelper samfunnet vårt
c) Det er viktig å dele data om
klimaendringer og andre globale
utfordringer

NETWORK
MERETE ASAK
CTO
CISCO NORGE

RIKTIG SVAR
Rute-trafikken på tvers av forskjellige
type protokoller

Automatisere sikkerhetsløsningene
og forenkler hvordan vi drifter
infrastrukturen

Det er viktig at vi gir bort den dataen
som faktisk hjelper samfunnet vårt

Scann og besøk bedriften

https://www.cisco.com/c/no_no/index.html

NETWORK med Merete Asak, Cisco Norge
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PODKAST #634 VIBEKE BINZ VALLE: PRESISJONSMEDISIN TIL PASIENTBEHANDLINGEN. VIBEKE BINZ VALLEVIK, BIGMED PROSJEKTET VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Tema

Perspektiv

Vibeke Binz Valle:
Presisjonsmedisin til
pasientbehandlingen
HEALTHTECH
VIBEKE BINZ VALLEVIK
PROSJEKTLEDER
BIGMED PROSJEKTET
VED OSLO
UNIVERSITETSSYKEHUS
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prosjektleder
for Bigmed prosjektet og Principal Researcher hos DNVGL,
Vibeke Binz Vallevik. Bigmed er et prosjekt som skal identifisere
de viktigste flaskehalsene på veien mot presisjonsmedisin.
Under prosjektperioden jobber involverte aktører for klinisk
implementering, med konkrete demoer og utvikling av løsninger
som både synliggjør potensial og peker på nye måter å løse
utfordringer på i Norsk helsevesen. I podcasten diskuterer Vibeke
og Silvija hvordan vi kan sørge for at alt det fantastiske som skjer
innen forskningen, til slutt når pasienten. Vi får også lære mer om
hva som ligger i begrepet "presisjonsmedisin".

Om bedriften
BIGMED er et prosjekt som skal identifisere de viktigste
flaskehalsene på veien mot presisjonsmedisin. Med utgangspunkt
i fire ulike pasientcaser vil prosjektet arbeide med teknologi og
prosesser, samt juridiske, personvernmessige og økonomiske
forhold som må på plass for å realisere denne idéen på en
trygg og sikker måte. Prosjektet er et samarbeid mellom klinikk,
akademia, næringslivet og forskingsrådet og går fra 2017 til 2020.

Lytt til podcast

Refleksjon
Skyldes oppfatningen om at prosessen med å implementere
digital helseinformasjon er for treg fordi vi prøver å finne opp
hjulet på nytt, eller er det faktisk nødvendig å finne opp hjulet på
nytt for å løse en bedre kommunikasjon i helsevesenet?
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Tema:		

HEALTHTECH

Gjest:

Vibeke Binz Vallevik

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

ENTERPRISE

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•
•

Bigmed prosjektet
Klinisk implementering
Genetikk
Presisjonsmedisin
Forventningene til pasientene

Anbefalt lesing:

• BigMed-rapport om barrierer for
implementering av presisjonsmedisin
• Bigmed konferansen Bigmed.no
• FDA-side om pharmacogenetikk

Podkast #634

I dag bruker vi ca.
10 år før kliniske studier
kommer pasienten til gode,
vi må korte ned denne
tiden.
- Vibeke Binz Vallevik

HEALTHTECH med Vibeke Binz Vallevik, Bigmed prosjektet ved Oslo Universitetssykehus
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i innovasjon- og
teknologi?
Jeg er en maskiningeniør
med bakgrunn i kvalitet og
risikostyring, prosjektledelse,
som er interessert i hvordan ting
henger sammen og liker å se
det store bildet. Har jobbet med
mange samfunnskritiske prosjekter
gjennom DNV GL og blitt interessert
i presisjonsmedisin.
Hva er det viktigste du gjør i
prosjektet?
Binder ulike miljøer sammen
for å diskutere konkrete
problemstillinger. Da skjer det
magi! BigMed-prosjektet er
et IT-prosjekt som baner vei
for klinisk implementasjon
av presisjonsmedisin i Norge.
Presisjonsmedisin slik vi definerer
det er; behandling som er tilpasset
enkeltpersoners individuelle biologi
og karakteristika. Vi benytter «nye»
analysemetoder som datadrevet
analyse og molekylærdiagnostikk
og er dermed basert på innsikt og
kunnskap som kommer fra store
mengder data.

Hva fokuserer du på i BigMed?
Hvordan få alt dette fantastiske
som skjer i forskningen til
pasienten? I dag bruker vi cirka
10 år fra kliniske studier til den
kommer pasienten til gode. Vi må
korte ned denne tiden. Fokuset vårt
er klinisk implementering, konkrete
demoer og utvikling av løsninger
som både synliggjør potensialet og
peker på måter å løse utfordringer
på.
Hva er utfordringene med å få
implementert presisjonsmedisin
innenfor ditt felt?
Juss, det å finne rette balansen
mellom grunnleggende
menneskerettigheter som
helsehjelp og personvern. I tillegg
til kvalitetssikring, det å finne gode
systemer som sikrer trygg og sikker
pasientbehandling, men som ikke
står i veien for innovasjon.

Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Det viktigste er å få i bruk det
vi har i dag, både å ta i bruk
datagrunnlaget vi har i dag, vi må
bruke det materialet vi produserer
i dag – det legges i arkiv nå, men
dette bør brukes for å kunne tilby
skreddersydd behandling, og det å
få informasjon til den som trenger
det, nemlig til pasientmøtet.
Kunnskapen utvikler seg for fort til
at det kan være opp til leger- og
enkeltpersoner å holde seg á jour til
enhver tid.
Hva gjør vi unikt godt i Norge
relatert til alt dette?
Altfor lite. Vi liker å snakke om
hvor gode data vi har – at vi har
longitude data, det vil si fra hele
levetiden til pasienter gjennom at
vi har et unikt personnummer, men

Dine egne relevante prosjekter
siste året?
BigMed 100 prosent.
Dine andre favoritteksempler på
lignende prosjekter, internasjonalt
og nasjonalt?
Genomics England, det danske
genomic senteret, Datalake i
Canada, og hva Danmark og Finland
har fått til på AI.
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vi er kun 5 millioner mennesker.
Det blir viktig å dele dette med
andre og bli med i internasjonale
initiativer.

KURS SPØRSMÅL
Hva menes med genomisk sekvensering
av det menneskelige behov?
a) At man leser sekvensene og CTG’ene
i menneskelig gener og tolker dem
deretter
b) At man finner ut hvilke sykdommer
personen kan få i fremtiden allerede ved
fødsel
c) At man analyserer genene gjennom
sekvensering av RNA’et som er DNA’et i
genene for å tilegne forutsigelse av hvilke
livsstilssykdommer personen kan utvikle

Hvorfor er det viktig at laboratorier deler
data og lærer av hverandre?
a) Da kan laboratoriene utvikle bedre
medisin for flere med samme behov
b) Da kan pasienten få den samme
behandlingen uansett laboratorium
c) Da kan pasienter få mer kunnskap
om hvilke medisiner og behandlinger
som er tilgjengelig da de forskjellige
laboratoriene utvikler forskjellige

Hva har de nordiske landene særegne på
innenfor forskning og medisin?
a) Vi har et helsevesen og en stat som
støtter ny forskning, og gir spesiell
økonomisk støtte til slike prosjekter og
forskning
b) Vi har et personnummer som gjør at vi
kan koble sammen all informasjon om et
menneske
c) Vi har verdensledende forskere som
løser globale problemer

HEALTHTECH
VIBEKE BINZ VALLEVIK
PROSJEKTLEDER
BIGMED PROSJEKTET
VED OSLO
UNIVERSITETSSYKEHUS

RIKTIG SVAR
At man leser sekvensene og CTG’ene
i menneskelig gener og tolker dem
deretter

Da kan pasienten få den samme
behandlingen uansett laboratorium

Vi har et personnummer som gjør at vi
kan koble sammen all informasjon om et
menneske

Scann og besøk bedriften

https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/
akuttklinikken/intervensjonssenteret/bigmed
HEALTHTECH med Vibeke Binz Vallevik, Bigmed prosjektet ved Oslo
Universitetssykehus
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PODKAST #641 HVA MULIGGJØR SOFTWARE DEFINERTE NETTVERK?. VICTORIA ENGH, CISCO

Tema

Perspektiv

Hva muliggjør software
definerte nettverk?

NETWORK
VICTORIA ENGH
TECHNICAL SOLUTIONS
SPECIALIST
CISCO
Podcaster gjort i samarbeid med:

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

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

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

Tema:		

NETWORK

Gjest:

Victoria Engh

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

ENTERPRISE

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Kundefokus
• Softwaredefinerte nettverk
• API
Anbefalt lesing:

• Victoria sin bloggpost om Palmesus

Podkast #641

Cisco har en stor og
ekspansiv portefølje som
fort kan bli forvirrende,
men målet mitt er å få folk
til å se helhetsbildet og sy
sammen løsningen.
- Victoria Engh

NETWORK med Victoria Engh, Cisco
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i innovasjon- og
forskning?
Jeg er førstegenerasjons
amerikaner som er heldig nok til at
foreldrene mine var veldig bestemt
på at jeg skulle snakke norsk
hjemme i Connecticut. Jeg er veldig
glad i å reise og har bodd i USA,
Frankrike, Singapore, Nederland, og
nå Norge. Jeg har vokst opp med
teknologi og ville vite hvordan alt
fungerte. Jeg ble inspirert av en
lærer på videregående som fortalte
at jeg burde se på en bachelor i
ingeniørfag - the rest is history.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Det viktigste jeg gjør er å få kunder
og partner til å forstå teknologien
til Cisco og få dem til å ta riktig valg
når det gjelder nettverket.
Hva fokuserer du på innen
teknologi/innovasjon?
Jeg fokuserer på enterprise
networking porteføljen, så
switching, routing, og SoftwareDefined Access. Som en hobby,
er jeg interessert i hvordan AI/ML
nå er integrert i nettverket – noe
vi kommer til å se blir mer og mer
relevant i SD-Access.
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Hvorfor er det spennende?
SDN, eller SD-Access som det
heter i Cisco verden, er en helt ny
måte å tenke på for mange. Alt som
var gjort manuelt tidligere, er nå
sentralisert og styrt fra en GUIplattform. Det betyr at vi frigjør ITavdelingens tid og ressurser.
Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
AI/ML er et misforstått område
innenfor nettverket i dag. Mange
er bekymret for jobben sin og at
AI eller en SDA-løsning betyr at
IT avdelinger ikke har behov for
mennesker lenger. Det er ikke sant!
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Det morsomste var
sommerfestivalene i Norge.
Det som festivaldeltagerne og
mobilbrukerne ikke ser under
Palmesus er hvor mye arbeid som
ligger bak det å tilby internettilgang
til en strand som ikke hadde WiFiinfrastruktur til å begynne med.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
APIs are the future! Når selskaper
som Cisco åpner opp nettverket
via open standards og til
tredjepartsapplikasjoner, betyr det
at alle blir nødt til å ha kompetanse
innenfor APIer – hva det er, hvordan
det fungerer, etc.

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

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

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

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

NETWORK
VICTORIA ENGH
TECHNICAL SOLUTIONS
SPECIALIST
CISCO

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

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

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

Scann og besøk bedriften

https://www.cisco.com/c/no_no/index.html

NETWORK med Victoria Engh, Cisco
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PODKAST #783 STABIL OG FORNYBAR ENERGIPRODUKSJON. MARIT MORK, TECHNIPFMC

Tema

Perspektiv

Stabil og fornybar
energiproduksjon

OCEANTECH
MARIT MORK
MANAGER INNOVATION
PROJECTS
TECHNIPFMC
Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Marit Mork som
er manager Innovation Projects, Deep Purple business unit hos
Kanfa, TechnipFMC. TechnipFMC leverer undervannsystemer samt
store prosesseringsanlegg for olje og gass sektoren, både offshore
og onshore. I energiomstillingen satser de innen dekarbonisering,
hydrogen og fornybart og i denne episoden lærer vi mer om disse
satsningsområdene og lærer mer om Deep Purple-prosjektet
som skaper offshore hydrogen og havvind for stabil og fornybar
energiproduksjon

Om bedriften
TechnipFMC plc er et globalt olje- og gasselskap som tilbyr
komplette livssyklustjenester i prosjekter for energiindustrien.
Det ble rangert som nummer 23 blant verdens beste
225 internasjonale designfirmaer i år 2017 av Engineering
News-Record. Globalt har TechnipFMC omtrent 37 000 ansatte.
Technip Norge AS er et norsk datterselskap av TechnipFMC.
Selskapet har hovedkontor på Lysaker i Akershus, avdelinger i
Oslo, Stavanger og Haugesund samt rørproduksjon på Orkanger i
Trøndelag. Technip Norge arbeider i hovedsak med utbygging av
undervannsfelt for olje- og gassproduksjon.

Refleksjon
Hvorfor har hydrogen et større marked i andre land enn i Norge,
for kan ikke hydrogen være en global løsning som også kan
nyttiggjøre seg i Norge?
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Tema:		

OCEANTECH

Gjest:

Marit Mork

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

ENTERPRISE

Innspilt:

BERGEN

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Olje og gass industrien
Hydrogen
Bærekraft
Omstilling

Anbefalt lesing:

• Jeg reflekterte mye over velferdsstaten
vår etter å ha lest Magnus Marsdals
• «Frihetens mødre».

Podkast #783

For oss som jobber
i leverandørindustrien
til olje & gass er det stort
fokus på grønn omstilling.
For å lykkes har jeg
veldig tro på samarbeid
med andre selskaper,
gjennom konkrete
innovasjonsprosjekter.
- Marit Mork

OCEANTECH med Marit Mork, TechnipFMC
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Intervju
Hvem er du, personlig og faglig?
46 år, fra Kongsberg, gift, to barn.
20 års erfaring fra O&G, siste fire
år jobbet fulltid med hydrogen og
havvind.
Hva selger din organisasjon, og
hvorfor kjøper folk fra dere?
TechnipFMC leverer undervann
systemer samt store prosesserings
anlegg for olje&gass både offshore
og onshore. I energiomstillingen
satser vi innen dekarbonisering,
hydrogen og fornybart.
Hva motiverer nettopp deg ved
dette oppdraget?
Jeg er brennende opptatt av å
bidra til å løse klimakrisen. Min
motivasjon er at vi kan bruke all
kompetansen og teknologien i
selskapet, hos leverandører og
partnere til å skape fornybare
energisystemer og bidra til å skape
framtidsrettede arbeidsplasser.
Hvilke interessante nye dilemmaer
oppstår i ditt innovasjonsfelt?
I utbygging av fornybar energi
beslaglegges store havområder og
kan ha uheldig påvirkning på marint
miljø, og andre næringer. På land er
det enda flere interessekonflikter
med natur og mennesker.
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Dine beste tips til andre lignende
selskaper?
For oss som jobber i
leverandørindustrien til olje &
gass er det stort fokus på grønn
omstilling. For å lykkes har jeg
veldig tro på samarbeid med andre
selskaper, gjennom konkrete
innovasjonsprosjekter.
Dine viktigste prosjekter siste året?
Vi har etablert samarbeid med
partnere i Portugal for å utvikle
en løsning for storskala offshore
hydrogenproduksjon knyttet til
offshore vindparker. Vi har også et
samarbeid med danske partnere for
å se på en løsning for en kombinert
offshore vind, bølgekraft og
hydrogensystem for å levere stabil
kraft til en olje- og gassinstallasjon
på dansk sokkel. I tillegg utvikler vi
nå et prosjekt som blir Deep Purple
fase 3.
Hvem inspirerer deg?
Ingen konkrete navn, men jeg
blir inspirert av bedriftsledere
og politikere som nå fronter
energiomstillingen og vi ser at det
skjer mye på kort tid. De viser vilje
til endring og de har posisjoner til å
få det til.

Hva er relevant kunnskap for
fremtiden?
Veldig mye forskjellig. Vi skal
løse komplekse utfordringer og
det krever multidisipline miljøer
med mennesker med forskjellig
spisskompetanse.
Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Velferdsstaten og treparts
samarbeidet. Vi er verdensledende
på havteknologier og maritim
industri.
Viktigste nye perspektiver fra
Covid?
Vi kan redusere forbruk betydelig
og roe ned tempoet i hverdagen
og allikevel ha gode og til og med
bedre liv.

Dine beste ledelses-tips?
Jeg fokuserer på å motivere
og skape trivsel. Uten trygghet
og engasjement blir det ingen
innovasjon.
Bruker du bærekraft som
vekstmotor?
Ja, Deep Purple-prosjektet utvikler
bærekraftige energiløsninger for å
erstatte bruk av olje og gass. Vi er
sikre på at dette er et voksende
marked som gir bedriften vekst.
Et yndlingssitat eller livsmotto?
Ingen kan gjøre alt, men alle kan
gjøre litt.

KURS SPØRSMÅL
Hva er den blå og den grønne
hydrogenen?
a) Blå hydrogen er en naturgass,
metangass og grønn hydrogen er en
fortynnet versjon av eksisterende
naturgass som er mer miljøvennlig
b) Grønn hydrogen er en naturgass,
metangass og blå hydrogen er
restavfallet fra produksjon av olje som
en type metangass
c) Blå hydrogen er en naturgass,
metangass og grønn hydrogen er
elektrolyse, strøm og vann

Hva tenker Marit Mork at hydrogen kan
brukes til i transportsektoren?
a) Tungtransport og personbiler
b) Ferger og tungtransport
c) Tog og tungtransport

Hva er hovedmålet med utviklingen av
nye løsninger som kan levere strøm til
olje- og gassinstallasjoner?
a) Å erstatte gassturbiner og redusere
Co2-utslipp direkte ved olje -og
gassproduksjonen
b) Å effektivisere og gjøre hele prosessen
mer økonomisk gunstig for olje- og
gassproduksjon
c) Å erstatte gassturbiner som krever
mye beredskap og sikkerhet med kunstig
intelligente overvåkningssystemer som
effektiviserer alarmeringer uten behov
for menneskelig fysisk observasjon

OCEANTECH
MARIT MORK
MANAGER INNOVATION
PROJECTS
TECHNIPFMC

RIKTIG SVAR
Blå hydrogen er en naturgass, metangass
og grønn hydrogen er elektrolyse, strøm
og vann

Tog og tungtransport

Å erstatte gassturbiner og redusere
Co2-utslipp direkte ved olje -og
gassproduksjonen

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

OCEANTECH med Marit Mork, TechnipFMC
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PODKAST #836 FINN DIN INTERESSE FOR DIGITALISERING. BENTE ULVESTAD, FINN

Tema

Perspektiv

FINN din interesse for
digitalisering

LØRNBIZ
BENTE ULVESTAD
UTVIKLINGSDIREKTØR
FINN

Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Bente
Ulvestad, som er utviklingsdirektør i FINN. FINN er en norsk
markedsplass på nett som formidler ulike typer annonser og
tjenester for privatpersoner og bedrifter. Bente forklarer at
en viktig faktor for fremtiden blir å være tilpasningsdyktig.
Verden endrer seg raskt, og det vil være få som har en jobb som
ikke endrer seg underveis. Teknologi blir mer stadig mer integrert i
hverdagen, og man må klare å holde følge med digitaliseringen.

Om bedriften
Finn.no AS er en norsk markedsplass på nett som formidler
ulike typer annonser og tjenester for privatpersoner og bedrifter.
Selskapet ble etablert i mars 2000, og har ca 400 ansatte. Målt
etter antall sidevisninger er finn.no den største norske tjenesten
på nett.

Refleksjon
Det finnes knapt en person i Norge som ikke har hørt om finn.
no. Men hvorfor må en slik stor aktør som er en selvfølge for
nordmenn også gjennomføre endringer for å overleve fremover?
Lytt til podcast

Tema:		

LØRNBIZ

Gjest:

Bente Ulvestad

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

ENTERPRISE

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Digitalisering
Strategi
Ledelse
Verdiskapning

Anbefalt lesing:

• Team Topologies
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A ship in port is
safe, but that is not what
ships are built for.
- Bente Ulvestad

LØRNBIZ med Bente Ulvestad, FINN

169

Intervju
Hvem er du, personlig og faglig?
Har jobbet i mange år som
programmerer, før jeg de siste
årene har fokusert mer på
teknologiledelse og alle de
spennende aspektene ved det.
Hva selger din organisasjon, og
hvorfor kjøper folk fra dere?
Det at du kan finne nesten alt
mulig på FINN på en ryddig og
oversiktlig måte er nok en av våre
største fordeler. Som selskap føler
jeg at vi selger drømmer, muligheter
og tillit.
Er det noen interessante
dilemmaer?
En ting jeg er opptatt av er, hvordan
vi kan utnytte de store fordelene
det er at vi har "alt på ett sted",
uten at vi tipper over til å bli en
monopolist. Vi må passe på at
kundene og brukere våre virkelig
drar nytte av at vi er så store som vi
har blitt, og at jeg bruker oss fordi
vi gir dem best effekt, og ikke fordi
de må.
Dine 3 beste vekst-tips til andre
lignende selskaper?
- Sett brukeren i fokus. Det
vanskeligste er å få brukerens
oppmerksomhet, og beholde den.
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- Tenk mer på hvilke verdi du kan
levere til dine brukere og kunder,
enn hvilken verdi de skal levere til
deg.
Hvem inspirerer deg?
Folk som tør å prøve nye ting,
og som tenker utenfor boksen.
Spesielt dersom de jobber med
smarte nye løsninger som setter
mennesker og miljø i fokus. "f.eks
Ocean Cleanup". Eller de som lager
business av det som ellers ville
vært avfall.
Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Vi er gode på å stole på hverandre.
Noen vil kanskje beskrive oss
som litt naive, men jeg tror denne
tilliten er en kjempefordel. En
grunnleggende tro på at folk flest
er bra folk og er til å stole på gjør
jo mange aspekter i hverdagen mye
enklere.
Viktigste nye perspektiver fra
Covid?
Effektiviteten har kanskje gått
ned i deler av samfunnet, men
digitaliseringen har virkelig
skutt fart!. Å jobbe remote går
overraskende bra, og vi har levert
fantastiske prestasjoner hjemme
fra folks stuer og kjøkkenbenker.

Noen viktige bærekraftsperspektiver?
Vi er nødt til å tenke annerledes
på hvordan vi bruker de ressursene
vi har tilgjengelig. Vi må senke
forbruket og gjenbruke mer. Kost
og fortjeneste som eneste driver er
ikke lenger bærekraftig.

KURS SPØRSMÅL
I hvor stor grad var autonomi viktig for at
Finn fikk vokse?
a) Lite viktig, Schibsted måtte ta de
store avgjørelsene for Finn, men de var
ekstremt gode på å spille med oss og
ikke mot oss
b) Uvesentlig, som et stort seriøst firma
må man samarbeide med andre og det er
da man også får til de store tingene. Det
er mange saker som ikke kom gjennom
med Schibsted, men til syvende og sist
ser man at det var nettop det som ga
gode resultater
c) Det hadde alt å si at de fikk være
autonome og ikke behøvde å måtte ta
hensyn til Schibsted

Hvorfor ble Finn vinneren når det fantes
andre med større posisjoner som startet
tidligere?
a) Alt handlet om å ta de riktige
avgjørelsene på riktig tidspunkt, være ett
steg foran hele veien da de så at avisene
ville dø ut og det var det digitale som
ville ta over
b) Selve designet og layouten til Finn
var det som trakk flest kunder til dem,
da forsto de hvor viktig dette ville bli for
den digitale verden, sammen med gode,
enkle funksjoner
c) Den gode blandingen av konkurranse
og samarbeid med avisene der vi spilte
på hverandre

Hvor mange var de i Finn i starten og
hvor mange er de nå?
a) Startet med 2, nå er de 200
b) Startet med et team på 8, nå er de
800
c) Startet med 100, nå er de 400

Den gode blandingen av konkurranse og
samarbeid med avisene der vi spilte på
hverandre

Startet med 100, nå er de 400

LØRNBIZ
BENTE ULVESTAD
UTVIKLINGSDIREKTØR
FINN

RIKTIG SVAR
Lite viktig, Schibsted måtte ta de store
avgjørelsene for Finn, men de var
ekstremt gode på å spille med oss og
ikke mot oss

Scann og besøk bedriften
https://www.finn.no/
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PODKAST #866 INNOVASJON OG ARBEID MOT NESTE GENERASJONS TEKNOLOGI. BIRGITTE ENGEBRETSEN, TELENOR

Tema

Perspektiv

Innovasjon og arbeid
mot neste generasjons
teknologi
LØRNBIZ
BIRGITTE ENGEBRETSEN
FUNGERENDE LEDER I
BEDRIFTSMARKEDET
TELENOR
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med fungerende leder
i bedriftsmarkedet i Telenor Norge, Birgitte Engebretsen. Telenor
Norge selger den digitale grunnmuren og mobile tjenester som
gjør at Norges bedrifter kan digitaliseres. I samtalen snakker Silvija
og Birgitte om Telenor Norge VS Telenor internasjonalt - samt hvor
viktig digital infrastruktur er særlig nå som veldig mange jobber
hjemmefra og er avhengige av at man kan jobbe digitalt. Videre
I samtalen forteller Birgitte om det å innovere og levere neste
generasjons teknologi.

Tema:		

LØRNBIZ

Gjest:

Birgitte Engebretsen

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

ENTERPRISE

Innspilt:

OSLO

Om bedriften

Vert:		

Silvija Seres

Telenor ASA, engasjert internasjonalt med konsernnavnet Telenor
Group, er et norsk teleselskap opprinnelig opprettet av staten i
1855 som Kongelige Elektriske Telegraf.

Du vil LØRNE om:

Refleksjon
Lytt til podcast

Det er ekstra krevende å være leder i en tid som er så
uforutsigbar, både med epidemi og med teknologiutvikling i
rasende fart. Hvordan kan måling av fremgang og fremtidige mål
settes fremdeles?

• Ledelse
• Struktur
• Digitalisering
Anbefalt lesing:

• Krim og markeds- & teknologi
utviklingsanalyser
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Det har jeg ikke
gjort før så det klarer jeg
helt sikkert!
- Birgitte Engebretsen
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Intervju
Hvem er du, personlig og faglig?
Engasjert, nysgjerrig, lytter, tilstede,
ønsker hele tiden å utvikle og å
skape noe.
Hva selger din organisasjon, og
hvorfor kjøper folk fra dere?
Vi selger den digitale grunnmuren
og mobile tjenester, dette gjør at
Norges bedrifter kan digitaliseres.
Hva motiverer nettopp deg ved
dette oppdraget?
At det er et samfunnsoppdrag som
kan skape varige endringer.
Er det noen interessante
dilemmaer?
- Stå i spennet mellom det å ha 160
års historie som incumbant Telco
og det å innovere og levere neste
generasjons teknologi.
- Det å ha ledelse/struktur/kultur
som understøtter dilemmaet
ovenfor.
Dine 3 beste vekst-tips til andre
lignende selskaper?
- Think big, start small (vær
tålmodig i det utålmodige)
- Samarbeid med kunder og
partnere for å sikre at du er
relevant i markedet
- Prioriter (det betyr å si nei til noe)

Dine egne viktigste jobb-prosjekter
siste året?
Når bedriftskundene i Norge
skal digitalisere sine prosesser
skal Telenor Bedrift være deres
foretrukne partner, det siste året
har det vært viktig å etablere en
bredde av tjenester, kapabiliteter
og kompetanse som understøtter
dette.
Hvem inspirerer deg?
Steve Jobs inspirerer meg fortsatt
Hva er relevant kunnskap for
fremtiden?
- Læringsevner
- Kommunikasjon - storytelling
- The big picture - connecting the
dots – evne å se målbildet men
starter i det små,
- Sikkerhetskompetanse (det å
forstå hvorfor sikkerhet er viktig
samt som fagområdet),
- Analytisk forretningskompetanse
(vi kommer til å se sammenhenger
vi aldri har sett før gjennom dette
tiåret)
Hva gjør vi unikt godt i Norge?
- Infrastruktur for fremtiden til
alle (Dette er inkluderende og
understøtter digitale tjenester til
alle, feks. utadvendte sykehus,
skoler, bedrifter osv.)

174 LØRNBIZ med Birgitte Engebretsen, Telenor

Viktigste nye perspektiver fra
Covid?
Det digitale er essensielt for å
opprettholde samfunnet, vi må ha
en robust infrastruktur og teknologi
som skalerer, det stedsavhengige er
ikke lenger stedsavhengig.
Dine 3 beste ledelses-tips?
Thight-loose-thight (ta lead, sette
rammer, tillit, gi rom, følge opp)
Noen viktige bærekraftsperspektiver?
Digitalisering og teknologi skal
understøtte mange av de 17
bærekraftsmålene.

KURS SPØRSMÅL
Hvordan er strategien til Telenor i Norge
versus internasjonalt?
a) Telenor Norge er et viktig marked
for Telenor, treffer norske bedrifter,
en trygg plattform de kan digitalisere
seg på. Samt må Telenor være en
ledende tele-leverandør i Norge
for å sikre at utviklingen i moderne
telekommunikasjons-teknologi fullt ut
skal komme norske kunder og hele det
norske samfunnet til gode
b) Fra internasjonalt perspektiv er ikke
Norge er viktig plattform, men den er
viktig for oss i Norge
c) Ganske lik som alle andres egentlig

Hva er forskjellen på bedriftsmarkedet
og privatmarkedet?
a) Private vedlikeholder og moderniserer
nettet slik at kunder får den
infrastrukturen de har erstattet med
noe fremtidsrettet. Bedriftmarkedet
moderniserer nettet bare uten å tilby
vedlikeholdet
b) Det er ikke noe forskjell
c) Nei det vet jeg ikke

Hvilken ledelse kreves under omstilling?
a) Ledere som river ned det silo-baserte
og lager tverrfaglige team som finner ut
og løser problemstillingene, ledere som
oppfordrer til tverrfaglighet og ledere og
styrere som legger ned initiativene som
ikke bringer bedriften dit de tenkte
b) Noen som er opplyste om matematikk
c) Ledere som har ledet grupper før

LØRNBIZ
BIRGITTE
ENGEBRETSEN
FUNGERENDE LEDER I
BEDRIFTSMARKEDET
TELENOR

RIKTIG SVAR
Telenor Norge er et viktig marked for
Telenor, treffer norske bedrifter, en
trygg plattform de kan digitalisere
seg på. Samt må Telenor være en
ledende tele-leverandør i Norge
for å sikre at utviklingen i moderne
telekommunikasjons-teknologi fullt ut
skal komme norske kunder og hele det
norske samfunnet til gode

Private vedlikeholder og moderniserer
nettet slik at kunder får den
infrastrukturen de har erstattet med
noe fremtidsrettet. Bedriftmarkedet
moderniserer nettet bare uten å tilby
vedlikeholdet

Ledere som river ned det silo-baserte
og lager tverrfaglige team som finner ut
og løser problemstillingene, ledere som
oppfordrer til tverrfaglighet og ledere og
styrere som legger ned initiativene som
ikke bringer bedriften dit de tenkte

Scann og besøk bedriften
http://www.telenor.no/

LØRNBIZ med Birgitte Engebretsen, Telenor

175

Lørn manifesto
Ingen bør kaste bort tid og penger på ferdigheter som snart er ubrukelige. Vi
må lære relevante ting for den fremtiden vi skal inn i. En reklame spør: do you
think it is about mindset or skillset? Svaret er: BOTH! Mindset uten skillset er
ubrukelig; skillset uten mindset er rettningsløs.
Skillsa for fremtiden vil være en kombinasjon av teknologisk kunnskap og mot
til å tenke selv. Vi må tørre å mene noe om hvordan denne fremtiden skal være,
for å kunne ta aktive valg.Det er for enkelt å si at «vi bare lærer kidsa å kode».
Det er alle som må lære og vi må lære mer enn koding. Vi trenger å lære kidsa og
alle andre, DIGITAL SKAPERKRAFT. Vi må bli noe mer enn gode forbrukere av ny
teknologi – vi må kunne skape den om. Og vi voksne må ikke tåle så inderlig lett
den læringen som ikke gjelder oss selv.
Men hva er de nødvendige ferdigheter for fremtiden?
Direkte konkurranse mot roboter er en tapt kamp for mennesker. Roboter,
automasjon og AI dreier seg om det maskinene er veldig gode på. Det er å
kunne lese og finne mønstre i store data mengder, men det å tolke disse
mønstrene på riktig måte, en måte som også er kulturelt og politisk forankret,
som speiler den uhyre komplekse menneskelige psyken, det er bare mennesker
som kan og bør gjøre. Bedre og billigere roboter vil kunne utføre de fleste av
våre rutinemessige oppgaver som krever liten eller ingen kreativitet. Derimot
oppgaver som krever fleksibel handling i uforutsigbare omgivelser, og som krever
empati, vil mennesker alltid være flinkere til. AI passer godt for administrative og
rutinemessige oppgaver. Mennesker er uovervinnelige på oppgavene som krever
omsorg og omtanke. Uansett vil det være spennende og kreve mye ny kunnskap.
Claude Shannon, faren til Informasjonsteori, sa: «We know the past but cannot
control it. We control the future but cannot know it».
Bli med og utforsk fremtiden, så vi kan sammen drive den i en god retning.

Gründer
Silvija Seres
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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.

Refleksjon

Refleksjon

Tema:		

TEMA

Gjest:
Tema:		

guest_name
LØRNSOC

Språk:		
Expørt:

languages
Dag Arthur Aasbø

Persepktiv:
Språk:		

perspectives
Norwegian

Innspilt:
Persepktiv:

places
ENTERPRISE

Vert:		
Innspilt:

lorner
SARPSBORG

Lørner:		
Silvija Seres
Du vil LØRNE om:
Du
vil LØRNE om:
• learnings
•Anbefalt
you-will-learn-about
Tverrfaglige
team
lesing:
•

Anbefalt
lesing:
Helhetlig
produksjon
Lytt til podcast

• recommended_literature
• recommended-litterature
Endringsledelse
•
Fremtidens produksjon

Anbefalt lesing:
• Norges offentlige utredninger (NOU) sin

lorn.tech
lorn.unversity
178 TEMA med guest_name, guest_company
178

rapport Lærekraftig

